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1. Inleiding
Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel organiseert in het kader van Sportbedrijf enerzijds
een label en anderzijds een award ter promotie van sporten en bewegen op de werkvloer.
Het Label Sportbedrijf loopt vanaf 26 april 2022 en de Sportbedrijf-Award loopt vanaf het najaar tot
en met 31 december en is een jaarlijks terugkerende uitreiking.
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnamevoorwaarden voor de
wedstrijd die Sport Vlaanderen organiseert via haar website.
Sport Vlaanderen wil ondernemingen belonen die investeren in de gezondheid van hun werknemers
op gebied van sporten en bewegen. Bedrijven worden erkend met het Label Sportbedrijf indien ze
voldoen aan een aantal criteria. We dagen zo de bedrijven uit om een sport- en beweegbeleid voor
het personeel te creëren. Zij die dit tot een goed einde brengen, mogen zich 2 jaar lang een
Sportbedrijf noemen.
Maar we gaan ook op zoek naar het Vlaams ‘Sportbedrijf’. De Sportbedrijf-Award beloont de meest
creatieve, innoverende bedrijven uit alle sectoren die bijdragen tot fittere en gezondere
werknemers. Inzetten op de gezondheid van medewerkers zorgt voor een positieve dynamiek in een
organisatie. Het creëert meer betrokkenheid en gelukkige medewerkers die zich met goesting
engageren voor het bedrijf, collega’s en klanten. Het verbindt mensen met elkaar en met het bedrijf.
2. Deelnamevoorwaarden
Wie kan deelnemen aan het Label Sportbedrijf en de Sportbedrijf-Award?
Kleine en grote ondernemingen uit profit of non-profit sector, die minstens één vestigingseenheid
hebben in Vlaanderen en/of Brussel met een minimum van 10 werknemers.
Alle communicatie met en door Sport Vlaanderen verloopt in het Nederlands.
De deelnemer is hiervoor geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Sport Vlaanderen.

De deelnemer die wint zonder te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden verliest automatisch zijn
recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.
3. Wedstrijdverloop
• Label Sportbedrijf
De deelnemende bedrijven krijgen 7 hoofdcriteria voorgelegd die elk nog zijn opgesplitst in een aantal
subcriteria. Bij minimaal 4 van de 7 criteria moet minstens aan de helft van de subcriteria worden
voldaan om het Label Sportbedrijf te krijgen.
• Sportbedrijf-Award
Om in aanmerking te komen voor de Sportbedrijf-Award en de daaraan verbonden prijs, moet er aan
minimum 5 van de 7 criteria voldaan worden. Het bedrijf met de hoogste score over alle criteria heen
wint de prijs en de award ‘Het Sportbedrijf 2022’ in zijn categorie.
Er wordt bij de prijs een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven in de
profit en non-profit sector. In alle vijf de categorieën zal een prijs toegekend worden.
3.1 Categorieën
− Categorie 1: profit 10 < 50 werknemers
− Categorie 2: profit 50 <-> 250 werknemers
− Categorie 3: profit > 250 werknemers
− Categorie 4: non-profit < 250 werknemers
− Categorie 5: non-profit > 250 werknemers
3.2 Criteria
− Criteria 1: Geïntegreerd sport- en beweegbeleid
− Criteria 2: Sport- en beweeginfrastructuur
− Criteria 3: Beweeg- en sportambassadeur(s)
− Criteria 4: Promotie van beweeg- en sportactiviteiten
− Criteria 5: Acties NAAR het werk
− Criteria 6: Acties OP het werk en thuiswerkplek en MET het werk
− Criteria 7: Kwalitatieve begeleiding door externe aanbieder

4. Timing: inschrijving en indienen dossier
• Label Sportbedrijf
Inschrijven voor het Label Sportbedrijf kan vanaf 26 april 2022 via volgende link:
https://www.sport.vlaanderen/sportbedrijf/sportbedrijf-award/
Indienen van het dossier kan onmiddellijk nadat de inschrijving werd verwerkt en het account werd
aangemaakt.
• Sportbedrijf-Award
Inschrijven
voor
de
Sportbedrijf-Awards
kan
vanaf
najaar
2022.
Indienen van het dossier kan onmiddellijk nadat de inschrijving werd verwerkt en het account werd
aangemaakt. Bij het indienen van het dossier kunnen foto’s, filmpjes, brochures, deelnamebewijzen
van sportevents en andere worden toegevoegd als bewijsstukken.
Opnemen van filmpjes voor opmaak inspiratiefiches en filmpjes kan gedurende het hele jaar.

5. De jury
De beoordeling van de dossiers zal gebeuren aan de hand van de leidraad te vinden op de website van
Sport Vlaanderen.
De dossiers worden beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit een mix van personen uit
de sport- en bedrijfswereld.
6. De prijzen
Bedrijven die voldoen aan
Dit label is geldig voor 2 jaar.
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Bedrijven die 5, 6 of 7 criteria succesvol volbrengen komen ook in aanmerking voor de SportbedrijfAward en de titel ‘Het Sportbedrijf 2022’ in zijn categorie.
−
−
−
−
−

Overall winnaar categorie 1: < 50 werknemers
Overall winnaar categorie 2: 50 <-> 250 werknemers
Overall winnaar categorie 3: > 250 werknemers
Overall winnaar categorie 4: Non-profit < 250 werknemers
Overall winnaar categorie 5: Non-profit > 250 werknemers

Sport Vlaanderen kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
Sport Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade
trouw behoudt Sport Vlaanderen zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de
wedstrijd en hem ook voor andere wedstrijden van Sport Vlaanderen uit te sluiten.
Sport Vlaanderen behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te
vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door
Sport Vlaanderen geleden schade (inclusief imago-schade).
De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de
uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of
telefonisch), met Sport Vlaanderen. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.
7. Uitreiking prijzen
De winnaars van de prijs en de titel ‘Het Sportbedrijf 2022’ worden gehuldigd op de Award show
Sportbedrijf.
8. Inspiratie
Op de website van Sport Vlaanderen zijn er inspiratiefiches en filmpjes te vinden.
9. Extra info en contact
Algemene contactgegevens en contactgegevens van elke consulent sportieve werkplek per regio.
10. Aansprakelijkheid
Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die
zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de wedstrijd
of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen meedelen en uitvoeren van de prijs
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute gegevens opgaf bij zijn deelname.
Bij onbereikbaarheid kan Sport Vlaanderen de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer,
zonder enig verhaal.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie)
kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sport Vlaanderen.
Indien Sport Vlaanderen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Sport Vlaanderen hiervoor
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
11. Verwerking van persoonsgegevens
Sport Vlaanderen is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in het kader van
deze wedstrijd worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om de betreffende inschrijving voor
de wedstrijd op te volgen. Ze worden door Sport Vlaanderen met de nodige technische en
organisatorische maatregelen bewaard tot de volgende editie.
Bij bedrijven die genomineerd zijn voor een award, worden er in het kader van de wedstrijd ook
inspiratiefiches, foto’s en filmpjes opgenomen. Een bedrijf dat zich inschrijft voor de wedstrijd,
verbindt zich er daarom ook toe om, indien het genomineerd wordt, zelf de nodige afspraken qua
bescherming van persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving te maken met medewerkers
die in dit beeldmateriaal zullen voorkomen.
Het
volledige
privacybeleid
van
Sport
Vlaanderen
kan
je
terugvinden
op
www.sport.vlaanderen/privacybeleid.
12. Auteursrecht
De inspiratiefiches, foto’s en filmpjes gemaakt door Sport Vlaanderen of door de firma hiervoor
aangesteld, zijn eigendom van Sport Vlaanderen. Sport Vlaanderen kent aan … een niet exclusief
gebruiksrecht toe volgens verdere onderlinge afspraken.
Inspiratiefiches, foto’s, filmpjes gemaakt door de sportbedrijven blijven eigendom van de
sportbedrijven maar mogen gebruikt worden door Sport Vlaanderen om als goede voorbeelden te
delen op de website, sociale media en in de nieuwsbrieven van Sport Vlaanderen.
13. Het reglement
Door deel te nemen aan de onlinewedstrijd van Sport Vlaanderen aanvaardt de deelnemer volledig
dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Sport Vlaanderen in verband met de wedstrijd zal
treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Indien zulks vereist is, kan Sport Vlaanderen dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit
reglement wordt bekendgemaakt op de website van Sport Vlaanderen en kan daar desgewenst
worden afgedrukt.

