Waarom bewegen
met het werk?

De grootste reden om te sporten

is om je gezondheid en conditie te verbeteren

Terw l het grootste obstakel

het gebrek aan t d is
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Er is een shift gekomen van
een actief naar een sedentair
leven.
Des te meer is fysieke activiteit
zo belangr k geworden!
Want sporten, dat werkt!
Of je nu ambtenaar, boekhouder, jurist, bouwvakker of
verpleegkundige bent. Sporten werkt om in beweging te
bl ven, sporten werkt om banden aan te halen,
sporten werkt om – jawel – beter te werken.
Bedr ven die hierin durven investeren, z n dan ook de
ultieme winnaars!

Wist je dat volwassenen 8,5 uur van hun dag stilzitten?
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1. Voordelen voor
de werknemers
Gezondheid
• Stress en vermoeidheid vermindert met 73%.
• Het risico op chronische ziektes vermindert met 30%.

Welz n
• Energie en concentratie st gen met 21%.
• Punctualiteit st gt met 22%.
• Motivatie st gt met 41%.

Cohesie
Fysieke activiteit op de werkplaats zorgt voor:
• Een kans om te socializen en nieuwe
werknemers te integreren.
• Ontwikkeling van communicatieve skills.
• Verbeterde work-life balans.
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2. Voordelen voor
de werkgevers
Prestaties
De productiviteit van een werknemer die begint
te bewegen, st gt tussen de 6% en 9%.

Betrekking
Het effect van fysieke activiteit op de werkplek:
• 27% minder ziektedagen.
• 20% minder afwezigheden.
Sporten is dus niet alleen belangr k voor de fysieke en
mentale gezondheid van je werknemers, sporten is ook
de ideale activiteit om de ultieme werksfeer te verkr gen
én om van je bedr f een aantrekkel ke en productieve
werkplek te maken! Jullie hierin b staan, daar
maken w b Fros een sport van.
Willen jullie ook een winnaar z n?
Lees vlug verder wat Fros voor
jouw bedr f kan betekenen!
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3. Sportief aanbod
B Fros hebben w reeds meer dan 40 jaar ervaring
in het organiseren van sportactiviteiten, dus laat de
praktische kant naar meer beweging maar aan ons
over!
Bek k eens wat we voor jullie in de aanbieding
hebben, en leun gerust achterover tot het t d is om
te gaan bewegen.
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3a. Recreatieve competities
Van voetbal tot bowlen, van tennis tot schaken, van biljart tot
volleybal. Fros ondersteunt en faciliteert het allemaal voor de
sportende werknemers.
Per regio organiseren onze regionale afdelingen een
verschillend aantal recreatieve competities, waarin teams van
collega’s van verschillende bedr ven het tegen elkaar opnemen.
Deze afdelingen bestaan uit gemotiveerde vr willigers die op
heel zelfstandige basis alle competities in goede banen leiden.
Afhankel k van de competitie, vinden deze wekel ks of
maandel ks plaats, op een weekdag na de werkuren, of zelfs
t dens de middagpauze.
Afhankel k van de regio’s worden er verschillende soorten
sporten aangeboden.
Sportplezier, teamspirit en sociaal contact, dat is de hoofdfocus.
Of je nu een ervaren of minder ervaren sporter bent, iedereen is
er welkom!
Kortom, dé ideale gelegenheid om te ontspannen na de soms
stressvolle werkuren.
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Afdeling KSAH

Antwerpen
• Atletiek
• Biljart
• Bowling
• Schaken
• Tennis
• Zaalvoetbal
• Volleybal

Afdeling BSOV en KBOV

Oost-Vlaanderen
• Basketbal
• Indoor Soccer
• Volleybal

Afdeling WBO

West-Vlaanderen
• Basketbal
• Minivoetbal
Gits
Roeselare
Koekelare
Kortemark

Afdeling BBO

Brussel en Vlaams-Brabant
• Zaalvoetbal
• Volleybal

Wens je met een team collega’s deel te nemen aan een
bestaande bedr vencompetitie? Of is er interesse in een sport
die nog niet actief is binnen jouw regio? Neem dan zeker
contact op en we bek ken samen wat we voor jullie kunnen
betekenen!
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3b. Teambuildings
& sportdagen
Je wenst graag de eigen collega’s eens uit te dagen en zou
elkaar (nog) beter willen leren kennen?
B Fros k ken we in eerste instantie waar de interesses, noden
en behoeften liggen van de werknemers, en gaan op basis
daarvan aan de slag!
W werken met heel veel plezier een sportdag of teambuilding
op maat uit. Geen idee is te wild voor ons, en de gehele
praktische organisatie nemen w met veel plezier voor onze
rekening!
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Inspiratie voor een leuke teambuilding
Sporttornooi in traditionele sporten:
Bv. voetbal, indoor soccer, beachvolleybal, volleybal,
badminton, bowling, tennis, basketbal, kubb, bowling,
schaken, …
Initiaties in innovatieve sporten:
Bv. padel, bossaball, spikeball, sportschieten, biatlon,
skate, ultimate frisbee, jiu jitsu, …
Alternatieve teambuilding:
Bv. Teambuilding@Work, Teambuilding@Home, een
quiz, Highland Games, hindernissenparcours,
volksspelen, ‘Wie is de Mol?’, een VR-beleving, …

"Vandaag op het werk opnieuw lovende
reacties gekregen over de teambuilding.
Een grote dankjewel aan Fros!"
Gwenn Waerlop, CEVAC UGent

Waarom bewegen met het werk | 12

3c. Sportdating
Je wil het eens ‘op een ander’ zoeken en een ander bedr f
uitdagen? B ons hoeft dat niet eens stiekem en we werken met
plezier mee als koppelaar.
W gaan niet alleen op zoek naar een geschikte activiteit, maar
zoeken in de gewenste regio ook één of meerdere bedr ven als
ideale sportdate. En dan is het aan jullie om het af te maken
t dens bv. een wedstr dje zaalvoetbal.
Het is vaak door de collega’s eens eenmalig
te laten proeven van hoe leuk samen sporten is,
dat ze er vlug meer van willen!

TIP
Stel een ambassadeur aan binnen
je organisatie die de andere
collega’s kan enthousiasmeren
en kan aanzetten tot meer
bewegen!
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3d. Events op
Vlaams niveau
Ben je graag eens onder de collega’s in een ontspannen sfeer, en
beleven jullie al eens graag heel wat plezier t dens een sfeervolle
activiteit?
Jaarl ks trachten we b Fros een kalender aan te bieden vol
aantrekkel ke activiteiten, toegankel k en open voor iedereen
(leden en niet-leden).
Onze sportieve activiteiten hebben alt d als doel mensen samen te
brengen, te laten proeven van verschillende sporten en dit steeds op
een gezellige en plezante manier.
Laagdrempelige en brede participatie is onze focus b elke organisatie,
samen bewegen en vooral plezier beleven staat onherroepel k
centraal!
Het enige wat nodig is om te genieten van dit aanbod, is in te
schr ven.
Zo gemakkel k kan het leven z n.
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Eventkalender
Ontdek onze kalender op onze website en vind ongetw feld iets om
mee te scoren b de collega’s! Hieronder vind je enkele jaarl kse
events die open staan voor bedr ven.
Watersportbaanloop – Gent
Dé bedr venloop voor personeelsleden en hun gezin. Samen met de
collega’s, vrienden en familie de werkdag afsluiten met een
gezamenl ke loop van 5km rond de Watersportbaan in Gent. Ook aan
de kleinsten wordt er gedacht met een kidsrun van 500m en 1km.
Duatlon Herentals – Herentals
De overdekte spiste en groene omgeving van Sport Vlaanderen
Herentals vormen het prachtige decor voor deze sprintduatlon (5km
lopen – 20km fietsen – 2,5km lopen). Bedr ven kunnen deelnemen als
team (duo/trio) of individueel.
Bobbejaanlandtrail – Lichtaart
Vertrekken aan ’t Plezantste Land voor een uniek parcours door de
omliggende Kempense bossen, langs de Kleine Nete en voorb je
favoriete attracties van Bobbejaanland. Lopers van alle niveaus en
zelfs de allerkleinsten z n meer dan welkom.
Meet & Move – Gent
Beweeg je fit samen met je collega’s op deze grote sportdag voor
bedr ven. Er is keuze tussen meer dan 20 verschillende recreatieve
activiteiten en competitieve tornooiformules. Voor de minder sportieve
collega’s, familieleden en andere supporters is er ook een gratis
instuifprogramma.
Biatlons – overheen heel Vlaanderen
Sinds 2018 koos Fros om voor haar leden en niet-leden een uniek
sportverhaal in Vlaanderen neer te zetten: de Fros biatlons, lopen
gecombineerd met schieten! Een heel unieke beleving.
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3e. Events op
Internationaal niveau
Via Fros kan je ook sporten over de grenzen heen, en op het
internationale toneel buitenlandse tegenstanders ontmoeten.
Om de twee jaar organiseert de Europese Bedr fssportfederatie,
waarvan Fros lid is, de European Company Sport Games (ECSG).
De jaren ertussen is het aan de Wereld Bedr fssportfederatie voor de
World Company Sport Games (WCSG).
Zo gebeurt het dat er elk jaar een soort van Olympische Spelen
plaatsvinden voor bedr ven, telkens in een andere sfeervolle gaststad.
Sommige deelnemers gaan voor die gouden medaille en hebben zich
weken, zelfs maanden voorbereid. Anderen doen gewoon mee om van
de unieke ervaring te genieten.
Of je nu wint of verliest, één ding is zeker: de sfeer is er alt d
GEWELDIG. Je leert je collega’s op een heel andere manier kennen.
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European Company
Sport Games Ghent
In juni 2017 was het trouwens de beurt aan Fros, en ontvingen w in
Gent ruim 5.000 deelnemers, afkomstig uit 21 Europese landen,
verspreid over 23 competities.

Bek k zeker eens de aftermovie om de sfeer te ontdekken!
Deze kan je terugvinden op Youtube: ‘European Company
Sport Games Ghent 2017 – Official aftermovie’.
T dens deze unieke beleving gaat het trouwens niet
alleen om sport… Dit soort events geeft je bedr f dat
tikkeltje extra cachet, en het is bovendien de perfecte
omgeving om te netwerken en je bedr f in de k ker te
zetten!
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3f. Sport op het werk
Een volwassen persoon spendeert dagel ks een groot deel van
z n t d aan het werk. Of je nu op kantoor werkt of thuis, er is
vaak t d te kort om de aanbevolen beweegt d per week te
halen.
Een oplossing hiervoor zou kunnen z n dat fysieke activiteit op
of t dens het werk gestimuleerd wordt! Dat dit voordelen heeft
voor zowel werknemer als werkgever, staat bovendien reeds
als een paal boven water.
B Fros helpen w jou en je collega’s
graag op weg naar een fittere en
gezondere werkomgeving!
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De voordelen op een r
• Werknemers ervaren meer plezier op de werkvloer, wat voor
meer vitaliteit en b gevolg een goede werksfeer zorgt.
• Door een beetje ontspanning tussen alle inspanningen door,
wordt men effectief productiever en gemotiveerder.
• Een fitte werknemer voelt zich gezonder en vitaler, heeft minder
last van stress en is b gevolg minder afwezig.

Inspiratie
Organiseer eens een wandelvergadering.
Je hersenen functioneren beter wanneer je beweegt,
wat zorgt voor een grotere focus, een betere
productiviteit en meer creativiteit.
Bovendien gaan mensen écht luisteren en z n ze
minder vlug afgeleid, wat voor een sterkere
verbinding zorgt tussen mensen.
100% een win-win dus!

Waarom bewegen met het werk | 19

3g. Gratis Sporten Beweegscan
Voor je van start gaat met acties op het werk,
vorm je het best eerst een juist beeld van jouw
werknemers.
Bewegen ze vaak? Sporten ze al? Waarom
sporten ze? En wat verwachten ze van hun
werkgever op dat gebied?
Met de Sport- en Beweegscan van Sport
Vlaanderen, een gratis digitale enquête die je
onder het personeel verdeelt, worden er een
aantal sportieve basisgegevens in kaart
gebracht.
Het is een heel nuttig instrument om inzicht te
verwerven in de dr fveren van het personeel.
De scan is volledig vr bl vend. Er is nadien geen
enkele verplichting om samen met ons de
sportzee in te duiken.
Alles gebeurt volledig naar wens van de
aanvrager.
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3h. Sportsessies
of lessenreeksen
Wil je enkel focussen op wat extra beweging t dens het werk?
Of wil je inzetten op een sporadisch actieve pauze?
Dan is het enige wat je nodig hebt een lesgever die naar de werkvloer
komt, en hup, jullie kunnen bewegen of sporten op kantoor!
Zonder zich te moeten verplaatsen.
Hiervoor werken w samen met o.a. Time Out en Sportwerk Vlaanderen,
die beide heel professionele lesgevers aanleveren, in de meest
uiteenlopende sporten en soorten work-outs. In overleg bek ken w
graag samen welke sportsessie of lessenreeksen het beste b jouw
bedr f passen!
Om het nog gemakkel ker te maken, kan je via Fros ook digitale workouts verkr gen. Op die manier sport je waar en wanneer je wil, super
eenvoudig!
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4. Verzekering voor
werknemers
Heb je een bedr fsploegje dat speelt in competitie? Wens je
jouw werknemers ook naast de werkvloer te verzekeren?
Organiseer je een sportief bedr fsevent?
Stel b ons de sportverzekering samen die b jouw bedr f past.
Want b sporten loopt soms wel eens iets mis, dus een goede
verzekering is zeker geen overbodige luxe. Integendeel!
• Financiële risico’s worden ingeperkt, voor zowel
je bedr f als je werknemers.
• Niemand hoeft zich zorgen te maken, waardoor
sporten nog veel leuker wordt!
• De administratie wordt overgenomen, zodat je
t d anders kan geïnvesteerd worden.
Je kan ervoor kiezen om alle personeelsleden te verzekeren, met
of zonder familieleden. Ook wanneer je een eenmalige
opendeurdag of sportactiviteit organiseert, kan je via Fros met
wat simpele formaliteiten alle aanwezigen verzekeren.
Wanneer er bovendien t dens het sporten iets voorvalt, wens je
graag zo snel en vlot mogel k geholpen worden.
W zorgen voor een foutloze afhandeling van de ongevallen die
b ons ingediend worden, waardoor je je helemaal geen zorgen
hoeft te maken en je volledig kan concentreren op het sporten
op zich!
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Verzekering voor
werknemers
• De burgerl ke aansprakel kheid (BA) beschermt het bedr f, haar
werknemers en vr willige helpers (leden en niet-leden) tegen
schade aan derden.
• Lichamel ke ongevallenverzekering (LO) met uitgebreide dekking b
sportongevallen, inclusief medische kosten, dagvergoeding in geval
van loonverlies b t del ke werkongeschiktheid (indien het
ziekenfonds geen tussenkomst biedt), een kapitaal b bl vende
invaliditeit en overl den, en waarborg ‘hart voor sport’ die hartfalen
in het kader van sportactiviteit dekt.
• Wereldw d en 24/7 verzekerd (BA + LO) b beoefening van
wandelsport, joggen, recreatief fietsen, zwemmen, rolschaatsen,
turnen yoga, fitness in een fitnesscentrum en skaten. Sporten kan
samen of alleen!
• Vr willigerswerk- en verengingswerk en de uitbating van
cafetaria’s z n inbegrepen in de dekking.
• Sportieve events, competities en bedr fsactiviteiten z n verzekerd,
maar ook de niet-sportactiviteiten van de bedr fssportclub:
familiedag, opendeurdag, BBQ… W nemen alle
verzekeringsrompslomp op ons zodat jouw bedr f zorgeloos een
leuke activiteit kan organiseren!
Naast de basisverzekering z n er ook tal van uitbreidingsmogel kheden.
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5. Ondersteuning
B Fros kan je ook terecht voor verschillende vormen van ondersteuning!
Heb je graag hulp b het opstarten van een sportclub binnen je bedr f?
Heb je graag advies over gezond en ethisch sporten? Wens je als lid van
Fros te genieten van leuke kortingen? We helpen jou steeds met alle
plezier om alles zo gemakkel k en toegankel k mogel k te maken!
Structurele ondersteuning
Ben je een bedr f die in de startblokken staat van een beweegbeleid of
sportinitiatieven binnen het bedr f? W helpen jou graag verder een
gepaste werking op te zetten, door samen de bestaande noden en
wensen te bek ken!
Administratieve ondersteuning
Hou je je administratie graag eenvoudig of kr g je graag ondersteuning
op administratief vlak? W bieden jou de nodige hulp en adviezen met
betrekking tot verzekering, vzw-wetgeving, GDPR, vr willigers,
enzovoort. Bovendien beschikken w over een online ledenportaal,
waardoor je gemakkel k de gegevens van jullie lidmaatschap en
ledenl sten kan bewerken en raadplegen!
Organisatorische ondersteuning
Wil je zelf eens een toernooi of sportieve after work organiseren voor de
collega’s en kunnen jullie wel wat expertise gebruiken? W kunnen
helpen b het organiseren/faciliteren van toernooien, competities,
lessenreeksen, trainingen, recreatieve evenementen, initiaties,
sportdagen, sportkampen, bedr fsdagen, …
Collega’s prikkelen met kleinschalige initiatieven, daar helpen we met
plezier aan mee. We delen dan ook graag onze tips om dit goed aan te
pakken!
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6. Lid worden
Waarom aansluiten b een sportfederatie?
Aansluiten b een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde
sportfederatie biedt heel wat voordelen! Deze sportfederaties hebben
namel k verschillende basisopdrachten waarmee ze leden op een
kwalitatieve manier ondersteunen.
Hieronder vatten we nog eens samen wat we voor jouw bedr f kunnen
betekenen:
• Uitgebreide sportverzekering (BA + LO) incuslief 24/7 verzekering voor
“lifetime” sporten.
• Persoonl ke ondersteuning door onze Fros coaches.
• Beheer al je club- en ledenadministratie in het online Fros clubportaal.
• Neem deel aan onze georganiseerde bedr vencompetities.
• Ontvang ledenkorting op verschillende Fros evenementen en activiteiten.
• Participeer in internationale events zoals de European Company Sport
Games.
• Ontvang korting b verschillende erkende opleidingen en b scholingen.
• Bl f op de hoogte van onze opleidingen, events, activiteiten… via onze
nieuwsbrieven.

Fros vindt de noden van haar leden enorm belangr k. Pin je dus niet
vast op bovenstaand aanbod en contacteer ons gerust voor een
voorstel op maat!
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7. Wanneer
aansluiten b Fros
Je kan het hele jaar door als bedr f aansluiten b Fros.
Standaard werken we met 2 type aansluitingen:
• Kalender: 1 januari tot en met 31 december
• Seizoen: 1 september tot en met 31 augustus
Je bepaalt zelf welk type aansluiting het
best is voor jouw bedr f. Mogel ks is
een combinatie van de twee wel
interessant? We bek ken het
graag samen!
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8. Hoeveel kost
een lidmaatschap?
B Fros betaal je enkel lidgeld voor je aangesloten leden. Het tarief is
afhankel k van verschillende factoren:
• Een recreatieve club met verschillende sporttakken of een competitieve
club met één sporttak
• De sporttak(ken) die beoefend worden
• De categorie waarin de sporttak zich bevindt
• De verzekeringspolis die je kiest
• Incl. of excl. alle gezinsleden van de personeelsleden
Worden er meerdere sporttakken beoefend binnen hetzelfde bedr f?
Dan betaal je enkel voor de hoogste categorie waarin een bepaald lid
zich bevindt.
Er kan dus zeker met verschillende tarieven gewerkt worden, afhankel k
van de noden.
Onze meest up-to-date tarieven kan je terugvinden op onze website:
https://fros.be/lid-worden/ of kan je opvragen via info@fros.be.
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9. Hoe sluit je aan?
Aansluiten b Fros is niet alleen een goede keuze,
het is ook super eenvoudig!
Stap 1: Neem contact op met een Fros medewerker
Zo kunnen we alvast een eerste keer kennismaken, je alle
nodige info bezorgen en eventuele vragen beantwoorden.
Stap 2: W bezorgen jou de clubfiche
Vul de clubfiche zo volledig mogel k aan en bezorg deze
ingevuld aan ons terug via leden@fros.be.
Stap 3: Na de verwerking ontvang je een mail
Daarin vind je een link om je aan te melden op het
online Fros clubportaal.

Vanaf nu kan je jouw leden beginnen aansluiten b Fros.
We k ken er alvast naar uit om jouw bedr f te
mogen verwelkomen b Fros!
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10. Over ons
Fros is er voor alle soorten doelgroepen…
Sportclubs - Bedr ven - Teams - Individuen.
Start je een nieuwe sportclub op in een nog
onbekende sport?
Heb je zin om het samen met jouw collega’s op te
nemen tegen andere bedr ven in een
volleybalcompetitie?
Ben je op zoek naar een sportverzekering voor
wanneer je gaat rolschaatsen?
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat
sporters, teams, sportclubs en bedr ven zich
helemaal thuis voelen in het beoefenen van hun
sport.
Hoe we dat verwezenl ken?
Door te luisteren. We z n oprecht geïnteresseerd
in jouw noden en gaan graag samen aan de slag.
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Over ons
De manier, de locatie en het tempo waarop je sport?
Die kan j naar wens bepalen!

Sport op jouw manier.

Welke sport je ook beoefent, b Fros vind je steeds
de juiste ondersteuning! Ook minder gekende sporten
kunnen steeds b ons terecht.

Sport op jouw locatie.

Waar wil j graag sporten? Indooractiviteiten in de
sportzaal, een sportavontuur in de natuur of een
event in je bedr f – het is allemaal mogel k!

Sport op jouw tempo.

Doorgewinterde sporter of beginner?
B Fros vind je steeds je gading! Samen gaan we
voor een laagdrempelig, kwalitatief en actief aanbod
dat toegankel k is voor iedereen.
B Fros beleef je sport – nóg meer dan voorheen
– en we heten je graag welkom. Aarzel dus
zeker niet om contact op te nemen. Ons team
van enthousiaste en gemotiveerde collega’s
staat helemaal klaar om al jouw vragen te
beantwoorden.
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Fros Multisport Vlaanderen
Berchem – Gent – Leuven
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
+32 3 286 07 60
(maandag – vr dag van 9u00-12u00)
Info@fros.be
www.fros.be

