
De kapstok heeft echter meerdere 
haken: het soort bijeenkomsten 
dat bij CORPUS kan plaatsvinden 

is niet gelimiteerd tot congressen en ver-
gaderingen maar ook publieksbijeenkom-
sten, productpresentaties, beurzen etc. 
vinden goed onderdak. Het aantal secto-
ren waarbinnen een link met het mense-
lijk lichaam te vinden is, is daarbij bijna 
onbeperkt.

MENS, MILIEU EN MVO
Voor de mens is een gezond milieu letter-
lijk van levensbelang. Koppeling met het 
milieu vindt plaats door een actief Green 
Key beleid, maar kan ook worden geïllus-
treerd met bijvoorbeeld de presentatie van 
de elektrische BMW in de groene omge-
ving aan de snelweg. In nog bredere zin 
staat ook duurzaamheid centraal en staan 
thema’s als vitaliteit, ziekteverzuim, 

arbeidsomstandigheden en pensioenen 
met regelmaat op de agenda van bijeen-
komsten. CORPUS werkt nauw samen met 
verschillende (gezondheids)fondsen en 
biedt deze organisaties ondersteuning op 
maat voor symposia, bijeenkomsten voor 
stakeholders en bijvoorbeeld benefietvei-
lingen of charity dinners.

VOEDINGSMIDDELENTECHNOLOGIE 
In de combinatie met de kernwaarde 
‘Verantwoord eten’ is CORPUS ook de 
uitgelezen plaats voor de voedingsmid-

delenindustrie. Aangezien verantwoorde 
voeding een steeds grotere rol speelt in de 
samenleving en producenten hier steeds 
meer op inspelen, is CORPUS een zeer 
passende locatie om dit ook wereldkundig 
te maken. Het Voedingscentrum, bijvoor-
beeld, organiseert jaarlijks de ‘Bachelor’s 
Award’ om bij foodgerelateerde opleidin-
gen gezonde en duurzame innovatieve 
producten centraal te stellen. Studenten 
Voeding en Diëtiek sleepten dit jaar in het 
congrescentrum de prijs in de wacht met 
een spread met daarin onder andere meel-
wormenpoeder - een duurzaam alternatief 
voor vleesbeleg. De studenten lieten zien 
dat Nederlanders - verrassend genoeg - 
best open staan voor een ‘hapje insect’, 
al zal het nog even duren voor dit tijdens 
de borrel op bijeenkomsten gemeengoed 
zal zijn! Ook iets ogenschijnlijks simpels 
als de oer-Hollandse aardappel kent nog 
innovatie: Aardappelcoöperatie Agrico 
organiseerde een productpresentatie van 
een aardappelras dat met langzaam verte-
rende koolhydraten het lichaam gedoseerd 
energie geeft en daardoor minder snel 
‘trek’ geeft. Verbetering van de gluco-
sehuishouding is een belangrijk gevolg 
voor mensen met diabetes type 2. In deze 
context lag de presentatie in het CORPUS 
Congress Centre dan ook voor de hand. 

www.corpuscongresscentre.nl
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M E E T I N G  L E I D EN S PECI A L

Een kapstok geschikt 
voor elke bijeenkomst
Dat het markante gebouw van CORPUS aan de A44 ter hoogte van 
Leiden een mooi uithangbord is als congreslocatie voor onder andere 
de zorgsector, de farmaceutische industrie, grote spelers in medische 
apparatuur etc., is inmiddels een bekend gegeven. 

Voor de mens 
is een gezond 
milieu letterlijk van 
levensbelang
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