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RENÉ PLOUM WORDT PER 1 JULI 2017  
DE NIEUWE CEO VAN  

DE LIFE & MOBILITY GROUP

René Ploum neemt de taken over van de huidige directie die wordt gevormd 

door Henk Potappel en Eugène Jakubowski. In René Ploum hebben zij  

een opvolger gevonden die de thans geldende waarden en cultuur van  

Life & Mobility volledig onderschrijft en tevens waarde hecht aan de belangen 

van aandeelhouders. Met zijn ervaring zal René Ploum invulling geven aan de 

verdere internationale uitbouw van de Life & Mobility Group.

Henk Potappel en Eugène Jakubowski blijven als aandeelhouder verbonden 

met de Life & Mobility Group, zodat de organisatie een beroep kan blijven 

doen op hun jarenlange ervaring in de branche.

Doetinchem, 12 juni 2017

René Ploum



RENÉ PLOUM is oprichter en CEO van Karma Europe BV. Na de overname 

door de Life & Mobility Group is René Ploum toegetreden tot de Raad van 

Bestuur van de Life & Mobility Group. René Ploum heeft ruim 25 jaar 

ervaring binnen de rolstoelbranche, zowel nationaal als internationaal. Hij 

is daardoor goed ingevoerd in de markt van hulpmiddelen voor mensen 

met een mobiliteitsbeperking en dus als geen ander in staat de ambities 

van de Life & Mobility Group waar te maken. Een enthousiast en 

professioneel team zal hem daarbij volledig ondersteunen.

HENK POTAPPEL EN EUGÈNE JAKUBOWSKI blijven verbonden als Advisors to  

the Board waardoor hun jarenlange ervaring niet verloren gaat. Onder hun 

bestuur heeft de Life & Mobility Group zich ontwikkeld van een 

rolstoelproducent tot een toonaangevende organisatie met een compleet 

assortiment mobiliteitsproducten, zowel manueel als elektrisch 

aangedreven. Voor hen heeft altijd voorop gestaan; Hoe kunnen we 

mensen met een mobiliteitsbeperking maximaal laten participeren aan de 

samenleving, zodat zij hun gevoel van eigenwaarde kunnen behouden. 

Henk Potappel en Eugène Jakubowski zijn er trots op dat zij altijd hebben 

kunnen vertrouwen en bouwen op de enthousiaste steun van het hele Life 

& Mobility team. Zij zijn hiervoor de mensen zeer dankbaar en hebben de 

overtuiging dat René Ploum samen met het team een gezonde toekomst 

tegemoet gaat.

René Ploum Henk Potappel en Eugène Jakubowski

CEO Life & Mobility Group Advisors to the Board

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

René Ploum (ploum@life-mobility.com)
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DE LIFE & MOBILITY GROUP is een Nederlandse zelfscheppende en innoverende 

fabrikant van rolstoelen en scootmobielen. Alle activiteiten zijn erop gericht om mensen 

met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten participeren in het 

maatschappelijk leven. Dit wordt bereikt door het aanbieden van op de klantbehoefte 

afgestemde mobiliteits- en positioneringsoplossingen. In dit proces is een hechte samen-

werking met alle betrokkenen van groot belang. Alleen wanneer we een helder beeld 

hebben van alle wensen en mogelijkheden zijn we in staat de beste klantspecifieke 

oplossing te leveren. 

Als Life & Mobility Group kunnen we vertrouwen op een slagvaardig en hecht team van 

130 vakmensen die werkzaam zijn bij vestigingen in Nederland, België en Duitsland. 

Specialisten die graag hun kennis delen met alle partners in de diverse geledingen van de 

zorgketen. De Life & Mobility Group is met name actief in West Europa. De jaaromzet 

bedraagt ruim € 40 miljoen.


