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Sportwerk maakt werk van sport!
Wie zijn we en wat doen we?

Missie

Marktfocus
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Time to connect!
Communicatiekanalen

Online

Offline

Face 2 face

Waarom met ons samenwerken?
Visibiliteit
Uitbouw netwerk

 Bundelen we samen onze krachten?

Contactgegevens



Wie zijn we en wat doen we?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LXx1fxp26yk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LXx1fxp26yk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LXx1fxp26yk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=LXx1fxp26yk


Missie

Sportwerk Vlaanderen is als responsieve 

netwerkorganisatie dé referentie en pionier

in zowel het professionaliseren van de 

sportsector als in de tewerkstelling in sport.

We zijn dé connectie tussen sportwerkers, 

klanten, partners en de maatschappij. Een 

netwerkorganisatie, wendbaar en continu in 

beweging door innovatie en door het opvolgen 

van maatschappelijke noden.

We inspireren door ons enthousiasme en onze 

kwaliteitsvolle begeleiding en delen graag onze 

kennis.

We zijn Sportwerk ambassadeurs, 

we werken met mensen voor mensen. 



Marktfocus
• Sportclub

• G-sport
• Gevangenen

• Kansarmen

• Scholen

Doelgroepen

• Gemeentelijke 
sportdiensten

• OCMW

• Vzw's

Non-profit

• Bedrijven

• Feesten

• Events

• Individuen 

Profit

http://sportwerk.be/g-sport/


Sportwerk in actie … 2017

Marktleider in ons vakgebied

1264 
kwalitatieve 

sportwerkers

184 263 u.

sport-
begeleiding

Regio 
Vlaanderen

& Brussel

1400 
Facebook 

volgers

> 30 jaar 
ervaring

1600 
klanten
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Time to connect…

Hoe communiceert Sportwerk?

Online Offline
Face 2 
face



Sportwerk.be

= 45979 sessies

E-nieuwsbrief

+ mailings

= 8000 ontvangers

Sportwerk APP

= 216 downloads

YouTube kanaal

= 3627 views

Facebook

= 1316 volgers

LinkedIn

= 138 volgers

Instagram

= 108 volgers

Twitter

= 213 volgers

Online communicatiekanalen

= Bereik in 2017

http://sportwerk.be/
http://sportwerk.be/sportwerk-app-sportwerk-op-smartphone/
https://www.youtube.com/channel/UCyoaxDRU4IYbLBje2Qwd9ew/featured
https://www.facebook.com/SportwerkVl/
https://www.linkedin.com/company/sportwerk-vlaanderen/
https://www.instagram.com/sportwerk_vlaanderen/
https://twitter.com/sportwerk_vl


https://www.youtube.com/watch?v=T112pBUs4S0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=T112pBUs4S0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LXx1fxp26yk&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=LXx1fxp26yk&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=emi8HiFOZHw
https://www.youtube.com/watch?v=emi8HiFOZHw
https://www.youtube.com/watch?v=-feyF8c-L2Q
https://www.youtube.com/watch?v=-feyF8c-L2Q


Posters

= 1000

Flyers

= 5000

Infographic

= 1000

Banners

Agenda’s

= 1000 stuks jaarlijks

Beurstand Kledij Bedrijfswagens

= 33

Offline communicatiekanalen

= Bereik in 2017

http://sportwerk.be/wp-content/uploads/SPORTWERK-infographicprint-finalC.pdf


Ambassadeurs

= 1350

Events

= 16 beurzen/events

Beurzen

= 16 beurzen/events

Netwerkmomenten

Klantenbezoeken Presentaties

= 23 presentaties

Partners Klantenmomenten

Face 2 face

= Bereik in 2017
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Waarom met ons samenwerken?

Visibiliteit via verschillende kanalen

Naambekendheid via Sportwerk, onze partners en hun 

kanalen

Uitbouw netwerk

Gezamenlijke doelgroepen bereiken

Samen actief inzetten op pionierschap, innovatie en 

maatschappelijk engagement

 Samen bundelen we onze krachten en

bouwen we aan een mooi verhaal



Uitbouw netwerk

Sportwerk Vlaanderen = netwerkorganisatie



Huidige sponsorships

Huidige ondersteuner



Huidige samenwerkingen



Sylvie Fermaut

0487/10.49.45 
sylvie.fermaut@sportwer

k.be

Davy Callewaert 
0495/24.73.40 
davy.callewaert@sportwer
k.be

Anke Houben

0483/51.47.71 
anke.houben@sportwe

rk.be

Jan Dens

0498/92.65.93 
jan.dens@sportwerk.be

Marketing en communicatieAlgemeen directeur Projecten-sponsoring Accountmanager-sponsoring

Contactgegevens

#connectmovework #sportwerkonamission #iedereenambassadeur

mailto:sylvie.fermaut@sportwerk.be
mailto:davy.callewaert@sportwerk.be
mailto:anke.houben@sportwerk.be
mailto:jan.dens@sportwerk.be



