Interview met Rogier van Luijk.
Hoe is IONOI ontstaan?
Mijn interesse voor het menselijk lichamelijk functioneren heb ik tot op heden met veel passie en energie
uitgebouwd in de praktijk fysiotherapie Dieze Oost te Zwolle.
Sinds 1989 ben ik in alle eenvoud begonnen als zelfstandig fysiotherapeut. En de praktijk is gegroeid door vele
inspiraties en studies tot een overzichtelijk, goedlopende moderne fysiotherapie praktijk in Zwolle.
In de loop van de jaren is mijn ontwikkeling steeds verder gegroeid naar het totaal menselijk functioneren en heb ik
mij toegelegd op het uitbreiden van mijn eigen werkvisie en missie. In de overtuiging dat ieder mens alles in zich
heeft om zijn/haar eigen levensdoel te kunnen vervullen. Om fysiek en mentaal in goede harmonie te kunnen
komen. En NLP is daar initiator in geweest.
Het resultaat is dat ik de klant, de patiënt en nu daarbij opdrachtgevers, via IONOI, de mogelijkheid nieuwe
strategieën en modellen kan aanbieden die aan de kant van de oorzaak beginnen. Bij jezelf, vanuit jezelf, zelf kunnen
kiezen! Hoe beweeg ik mij eigenlijk in mijn wereld, hoe zien anderen mij eigenlijk en wat kan ik vanuit mezelf daarin
beïnvloeden om het leven te leven, fysiek en geestelijk, energiek en betekenisvol te maken? Ik ben uniek en jij, de
ander ook, en samen zijn we “wij” …, io en noi.
Mijn binding met Italie maakt IONOI ook een tikkeltje onderscheidend in de Italiaanse naam en de Mediteraanse
passie van kunnen genieten van het goede leven in alle facetten! Het leven in beweging houden, ontwikkeling van
alles wat ingewikkeld is geraakt in de loop der jaren….
Wat heeft NLP jou gebracht?
Allereerst maakt NLP mij blij, mijn sterk toegenomen interne betrokkenheid bij processen die de ontwikkeling van de
mens als individu en als partner in de maatschappij of organisatie vormen, versterken dat nog eens extra.
En ik vind het plezierig deze kennis te delen met anderen en uit te dragen naar en met anderen: Gezondheid in de
breedste betekenis, kan daarom nu in één organisatie tot heelheid komen.
Wat maakt IONOI onderscheidend?
Mijn jarenlange ervaring in de zorgsector biedt naast het werken met patiënten, óók heel veel knowhow over
veranderingen in beleid, groeiende marktwerking en bedrijfsorganisatie.
Door samen met de andere IONOI zeer betrokken partners -mijn visie en missie….,ónze missie en visie - puur en
soepel te laten ontvouwen kunnen onze NLP-achtergrond en onze professionele expertise zeer doeltreffend ingezet
worden in wat wij te bieden hebben. En vooral met een vrolijke ontspannen lach naar het leven toe!
Kortom, “fullfilling our potentials”!
Wie is of wie zijn jou inspirator(s)?
Heel veel wijze mensen, groot en klein met een open mind naar toekomst, levend in het heden en durven kijken in
het verleden. Namen in deze zijn o.a. Milton Erickson, John Grinder, Richard Bandler, Berne….
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