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THE ROAD TO
……



ONZE MISSIE:

MENSEN INSPIREREN EN BEGELEIDEN NAAR EEN VITALE EN 
GEMOTIVEERDE LEVENSSTIJL VIA DEELNAME AAN EEN 

SPORTIEF DOEL!



………………………

(kies een ambitieus sportief doel)

Enkele voorbeelden:

- De beklimming van de Mont Ventoux

- - Deelname aan een goed doel zoals Alpe d’HuZes

- - Een bestaande toertocht in Nederland 

- - Daags voor de profs een etappe uit de Tour of de Giro fietsen

THE ROAD TO

STAP 1:



STAP 2:

Erik DekkerMaarten Tjallingii Gert Jakobs

Karsten Kroon

Bram Tankink

Kies een (ex) profrenner die als inspirator en coach 
aan uw bedrijf gekoppeld wordt

Steven Rooks Sanne van Paassen



CONDITIETEST BIJ ENERGY LAB
Inclusief 3 maanden trainingsschema voor het sportieve doel

STAP 3:



STAP 4:

• Inspirerende presentatie
• Fietsclinic
• Tips en advies voor de komende 3 maanden

KICK OFF BIJEENKOMST MET DE 
PROFRENNER



STAP 5:

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE

Gedurende het gehele traject zal de profrenner als ambassadeur 
van uw bedrijf PR berichten delen via social media



Quote Erik Dekker:
“Als oud ploegleider kijk ik er naar uit om ook 

bedrijventeams te begeleiden naar hun sportieve doel”



STAP 6:

• Clinic en presentatie met een actueel thema
• Paralellen tussen topsport en het bedrijfsleven
• Vorderingen trainingsschema checken

WORKSHOP HALVERWEGE HET TRAJECT 
MET DE PROFRENNER



STAP 7:

DEELNAME AAN HET 
SPORTIEVE DOEL

Samen met de profrenner gaan we grenzen verleggen!



CREATE WINNING WORKINGPLACES

ONS DOEL:



TIMELINE

Kies een sportief 
doel

Keuze 
profrenner

Conditietest en 
trainingsschema

Kick off 
bijeenkomst

Social media 
campagne

Workshops
Deelname aan 
sportieve doel

start 3 maanden einddoel



OPTIONEEL

• Reis en verblijf in het buitenland
• Bezoek aan de Tour, de Vuelta of de Giro
• Uitbreiding met extra clinics of workshops
• Meer diepgang op het gebied van vitaliteit
• Persoonlijke begeleiding trainingsschema
• Een bedrijfstenue in eigen ontwerp
• Sportvoedingspakketten
• Video of foto verslag van het traject



WAT LEVERT HET U OP?



EEN GOEDE TEAMBUILDING 
EN SAMENWERKING

- Door gezamenlijk  naar een doel te trainen ontstaat er meer saamhorigheid binnen een team.
- Deelnemers leren elkaar beter kennen, doordat ze niet in hun rol op de werkvloer zitten.
- We besteden aandacht aan het belang van kopmannen, knechten en het teamproces.



IMAGO VERBETERING 

- Je laat als bedrijf zien dat je investeert in een duurzaam personeelsbeleid.
- Werknemers voelen zich gewaardeerd bij een werkgever die investeert in zijn personeel.
- Door vaker de fiets te pakken draag je bij aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.
- De profrenner treedt op als ambassadeur en promoot het bedrijf via de (social) media!



GEMOTIVEERD EN VITAAL PERSONEEL

- Wij zorgen ervoor dat iedereen zijn doel behaald en het traject afsluit als winnaar!
- Succesmomentjes zorgen voor een enorme energie boost.
- Vitale werknemers zijn productiever op de werkvloer.
- Wij geven tips op het gebied van voeding en lifestyle waar ze ook na het traject iets aan hebben.



REDUCTIE ZIEKTEVERZUIM

- Door te sporten verkleinen we de kans op werkstress en burn outs.
- Vitale werknemers zijn korter en minder vaak ziek.
- Onderzoek heeft aangetoond dat iedere euro die geïnvesteerd wordt in vitaliteit, de 

werkgever zo’n drie euro oplevert!



THE ROAD TO 
…..



THE ROAD TO 
SUCCES!!



PRIJS INDICATIE:

Traject van 3 maanden inclusief:

• Conditietesten + trainingsschema’s
• 3 contactdagen met de profrenner

(inclusief clinics, presentaties, deelname sportieve doel en social media campagne)

• Voorbereiding, communicatie en organisatie

Vanaf €450 per persoon bij 25 deelnemers
Vanaf €300 per persoon bij 50 deelnemers



MEER INFO?

Mail naar
Bjorn@supersportevents.nl

Of bel 06-10219108

mailto:Bjorn@supersportevents.nl


WWW.SUPERSPORTEVENTS.NL


