
 

 

 

   

   

Sportambassadeurs op het werk winnen prijzen 

28 juni 2018 
 

   

Tien Vlaamse bedrijven winnen dankzij hun sportambassadeurs een prijs van Sport Vlaanderen. 

Zeventig bedrijven reageerden op onze vraag om ‘hun sportambassadeur’ te nomineren. Dat is de 

man of vrouw op de werkvloer die iedereen tot sporten aanspoort, voor, tijdens of na de werkuren. 

We kregen zeventig mooie verhalen, waaruit we er met pijn in het hart tien moesten selecteren. 

 

De winnende bedrijven 

 

Omdat sportambassadeurs zo’n belangrijke rol spelen in de promotie van sport op het werk, wilde de 

minister van Sport, Philippe Muyters, ze graag eens expliciet in de bloemetjes zetten. Of eerder: een 

bedrijfssportdag, een outdoor-fitnesstoestel of een lessenreeks cadeau doen. Zijn videoboodschap is 

dan ook zeer duidelijk. Sportambassadeurs zetten zich vaak totaal belangeloos in om hun collega’s tot 

sporten aan te zetten, met allerlei initiatieven. Daarvan getuigen de tien winnaars: Arkwonen uit 

Turnhout, Medix Laboratoires uit Oudenaarde en Davo Communications uit Gent (winnen alle drie 

een bedrijfssportdag); AZ Groeninge uit Kortrijk en X-Power uit Beervelde (krijgen drie maanden een 

outdoor- fitnesstoestel mét gediplomeerde begeleiding in bruikleen); gemeente Haacht, Cegeka uit 

Hasselt, Emtex uit Sint-Gillis-Waas, stad Aalst en Orange uit Evere (winnen alle vijf een 

sportlessenreeks in een sporttak naar keuze).  

Omdat deelnemen altijd belangrijker is dan winnen, krijgen alle zeventig sportambassadeurs een 

‘Sportambassadeur-T-shirt’ van ons. 

 

Filmpje van Davo Communications spreekt boekdelen 

 

Davo Communications uit Gent is een bijzonder mooi voorbeeld van wat sporten en bewegen onder 

collega’s teweeg kan brengen, dankzij de inzet van een sportambassadeur. Suzan Maertens zet zich 

op vrijwillige basis dagelijks in om haar collega’s fitter en gezonder te krijgen. Bekijk hier het filmpje. 

 

Voor meer info kan je terecht bij ken.nys@sport.vlaanderen, projectverantwoordelijke sport op het 

werk, tel 0477 95 02 34 

 

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2158199816-0fbed783dc387ec72d598510c19844f0
https://cdn.flxml.eu/lt-2158199818-0fbed783dc387ec72d598510c19844f0
mailto:ken.nys@sport.vlaanderen
https://cdn.flxml.eu/lt-2158738400-96a481e95dbb3382dfadbabd820faa2d


   

   

Dit is een officieel persbericht van de Vlaamse overheid. 
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