
EINDHOVEN BUSINESS  | 33|  EINDHOVEN BUSINESS32 CAMPUS HEALTH & SPORTS CLUB 

WELK BEDRIJF 
WORDT HET MEEST 

VITAAL IN 2019?

Als het aan Bjorn van de Langenberg ligt wordt de High Tech Campus (HTC) naast slimste vierkante kilometer van Europa 
ook nog de vitaalste. Onder de vlag van Campus Health & Sports Club creëert de ondernemer - tevens eigenaar van 
Super Sport Events -  verschillende sportieve evenementen op het terrein van de HTC. Doel: verbinden van mensen, 
middelen en bedrijven, het versterken van vitaliteit en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de campus.  In 2018 
vonden er al verschillende evenementen plaats, en met succes. Voor dit jaar is de planning inmiddels gemaakt en kunnen 
bedrijven in en om Eindhoven zich sportief gezien gaan meten met elkaar… 

Bjorn: ‘ Vitaliteit onder medewerkers is zeer 
belangrijk als het gaat om duurzaamheid 
van personeel. We willen de medewerkers 
op de campus begeleiden in een gezonde 
leefstijl en dat doet Campus Health & 
Sports Club op verschillende manieren. 
Eén daarvan is via High Tech Sport Events, 
een overkoepelende naam voor de 
verschillende sportevenementen die we 
organiseren op de campus! We dagen 
bedrijven en medewerkers uit om in 
beweging te komen en tegelijkertijd 
combineren we de kwaliteiten van de High 
Tech-bedrijven met sport. Door hun innova-
ties te koppelen aan de evenementen die we 
aanbieden ontstaat een win-winsituatie.’

Brede doelgroep
‘Primair richt Campus Health & Sports Club 
zich op bedrijven op de HTC maar ook 
recreanten en bedrijven van buitenaf zijn 
welkom als deelnemer of als sponsor.  
We willen zoveel mogelijk bedrijven op een 
sportieve manier met elkaar in contact 
brengen en bieden ze daarnaast zichtbaar-
heid aan via de events, wat weer een 
positief effect heeft op het werkgevers 

imago. Het samenbrengen van ver-
schillende culturen en nationaliteiten  
heeft bovenmatige aandacht vervolgt  
event manager Bjorn: ‘Ons streven is om  
ook de expats en hun gezinnen meer te 
betrekken bij sociale activiteiten op de 
HTC. Daarmee zijn we een mooie show-
case voor de stad Eindhoven en laten we 
zien hoe je de leefomgeving een stukje 
aantrekkelijker kunt maken. Momenteel 
een hot item hier in de regio! Sporten is 
naast gezond ook gezellig en het vergroot 
je sociale netwerk. Door al die duizenden 
expats op deze manier te binden aan de 
regio is de kans groter dat goede werk-
nemers na afloop van een project,  
waarvoor zij tijdelijk in Nederland waren, 
hier willen blijven wonen en werken.

Je kunt met een bedrijventeam meedoen 
en strijden tegen andere bedrijven en  
daarnaast is het voor de hele familie een 
leuke gelegenheid om óf te komen kijken 
of nog beter: om zelf deel te nemen aan 
een van onze events. We hebben in al  
onze evene menten ook onderdelen voor 
kinderen opgenomen. De sportevene-

menten hebben dus ontzettend veel 
facetten. Netwerken, ontspanning, sport, 
sociale interactie, teambuilding en innovatie.’

Het terrein van de campus leent zich daar 
overigens perfect voor. Parkeermogelijk-
heden zijn er ruim voldoende, de uitvals-
wegen hebben een goede ligging en het 
terrein ziet er prachtig uit. Met zowel water, 
verharde wegen als natuur komen de 
sportieve activiteiten hier zeer goed tot  
zijn recht. En ook in 2019 zijn er genoeg 
evenementen.  

Dit jaar staat op de planning:
• 10 maart High Tech MTB challenge
• 22 en 23 juni High Tech Crit wielerfestival
• 1 september High Tech Triatlon
• 19 september High Tech Trial
• 26 november High Tech Run (by night)
En op aanvraag organiseert Campus Health 
& Sports Club toernooien en sportclinics 
voor bedrijven.

Bedrijven kunnen zich voor meer informatie, 
sponsoring of deelname wenden tot Bjorn 
via bjorn@supersportevents.nl  T
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