
Samen sport je 
vaker

sport-planner.com

Stimuleer sporten door 
ALLE medewerkers!



Waarom verder lezen?

Effect bij een groot deel van het bedrijf

Beperkte kosten

Iets voor alle werknemers,
ook de minder sportieve…

Alles voor €1 per medewerker/maand

Minimale administratie Een kant-en-klaar programma dat veel 
(bestaande) administratie uit handen neemt

Meer details op de 
volgende pagina’s

Sport stimuleren Motivatie bij werknemers om te sporten

Je wilt als bedrijf ... Wij bieden op een speelse manier....



INHOUD

Waarom Sport-Planner?

Hoe werkt het?

Hoe starten?



Ga met wie je het liefst gaat!

Sport-Planner motiveert om te sporten

Samen sporten is leuker

WAAROM SPORT-PLANNER?

✓ Suggesties voor sporten

✓ Eenvoudiger Plannen 
en boeken

✓ Afspreken met anderen 
als stok achter de deur

✓ Samen sparen voor een goed doel

✓ Competities met vrienden en collega’s

✓ Tastbare beloningen (sportartikelen)

✓ Alles samen in een gratis app

Alles zodat je echt gaat!
✓ Motivatie

✓ Stimulans

✓ Beloning



Relevant voor ALLE werknemers

Ook sport die 
je al doet!

Zelf bepalen 
waar en wanneer

Ook je eigen 
woonplaats

Ook bestaand 
lidmaatschap

Van clubs of 
verenigingen

Alle 
sportaanbieders

In heel Europa

Ook voor wie 
nog niet zo veel 
sport

“Ik fiets en zwem wekelijks, ik wil
geen bootcamp met mijn collega’s” 

WAAROM SPORT-PLANNER?



Kant-en-klaar; alle administratie uit handen
WAAROM SPORT-PLANNER?

✓ Eenvoudig werknemers en instellingen uploaden

✓ Instellingen per werknemer elk moment aan te passen

✓ Maandelijkse 
inzichten in activiteits-
niveau en sport-
participatie per team 
locatie of afdeling

✓ Werknemers houden zelf hun 
sporten bij in de app

✓ Declaraties, betalingen, etc. 
geautomatiseerd via de app

✓ Alle benodigde 
informatie in een 
maandelijkse 
rapportage en 
een 
verzamelfactuur



Klein budget? Geen probleem!

▪ €0,99 / werknemer
/ maand

▪ Eventueel een
bijdrage aan
sport-uitgaven (kan
uit bruto salaris)

1) Werknemer
hoeft niets in 
te dienen

2) Administratie in 
één uitdraai van alle 
werknemers

3) Controle/
uitzoekwerk niet nodig

4) Goedkeuring 
van manager 
niet nodig

Fiscaal voordeel tot meer dan  €100 p.p/jaar

… bij een salaris van gem. €3000,-
… met een maandelijks sport tegoed van €50,-

… na aftrek kosten!  

Kostenbesparing door minder administratie

Lage kosten

Veel besparingen

Rekenvoorbeeld fiscaal voordeel door WKR

▪ Fiscaal voordeel tot 
meer dan €100 per 
medewerker / jaar

▪ Kostenbesparing
door minder 
administratie

▪ Besparingen door 
duurzame
inzetbaarheid

WAAROM SPORT-PLANNER?



INHOUD

Waarom Sport-Planner?

Hoe werkt het?

Hoe starten?



❑ Een concrete reden
Doe een bijdrage in 
sportuitgaven door 
medewerkers en/of bied 
betalen uit bruto salaris aan

❑ Een hoger doel
Kies een (lokaal) goed 
doel / doelstelling om 
samen voor te sporten 

❑ Extra ondersteuning
De app stimuleert 
medewerkers om hun 
eigen sportdoelstelling 
elke week te behalen

❑ Collega’s die stimuleren
Speelse competities tussen 
teams/afdelingen stimuleren 
iedereen mee te doen, genoeg 
te sporten en nieuwe sporten 
uit te proberen

❑ Blijvende aandacht
Een leuke maandelijkse 
rapportage over 
activiteitsniveau per 
team/afdeling

❑ Gezamenlijk succes
Het als bedrijf behalen van 
doelen en succesvol zijn als 
team draagt bij aan 
samenhang en biedt tastbare 
successen om te vieren

Hoe werkt het?

❑ Eventueel: Organiseer zelf 
eenvoudig sportactiviteiten

Creëer aanleiding Stimuleer gebruik Houd relevant



▪ Geef iedereen een reden om 
mee te doen

▪ Biedt een tastbaar onderwerp 
om over te praten

▪ Zorg voor verbinding in het 
bedrijf door samen ergens 
voor te gaan

HOE WERKT HET? – CREËER AANLEIDING

Een hoger doel

Selecteer een doel om 
voor te sparen
Stel in op het dashboard: 
Foto, bedrag, spelvorm 
en looptijd
Alle sportactiviteiten van 
medewerkers tellen mee!

Kies een (lokaal) goed doel / 
doelstelling om samen voor te sporten 



▪ Noodzakelijk voor actie
▪ Zorgt dat een groot 

gedeelte van de werknemers 
gebruik gaan maken van 
Sport-Planner

▪ ‘Puts your money where your
mouth is’

HOE WERKT HET? – CREËER AANLEIDING

Een concrete reden
Doe een bijdrage in sportuitgaven door 
medewerkers en/of bied betalen uit bruto 
salaris aan

Stel een bijdrage per 
werknemer in
Kies uit alle mogelijke 
vormen: bruto-netto, 
extra bruto, netto per 
maand, eenmalig, etc.
Eenvoudig via eenmalige 
upload 



▪ Houdt iedereen actief
▪ Zorgt voor dat extra steuntje in de 

rug om toch te gaan
▪ Brengt mensen bij elkaar 

(De toon is altijd een combinatie van 
positief en uitdagend)

HOE WERKT HET? – STIMULEER GEBRUIK

Extra ondersteuning

Medewerkers stellen in de 
app hun eigen doelen in
Focus ligt niet op prestatie 
maar op participatie 
De app helpt om te gaan!
Sporten wordt beloond 
met medailles, punten en 
sportartikelen

De app stimuleert medewerkers om hun 
eigen sportdoelstelling elke week te behalen



▪ Plezier is de beste basis voor 
actie

▪ Maakt sport een onderwerp van 
gesprek op de werkvloer 

▪ Geef positieve aandacht aan 
werknemers die al sporten 

▪ Help zo minder actieve mensen 
te motiveren!

HOE WERKT HET? – STIMULEER GEBRUIK

Collega’s die stimuleren

Geef team / afdeling aan 
bij aanmelden 
werknemers
Teams werken samen in 
een bedrijfscompetitie
Het is niet relevant hoe 
snel of goed iemand is, 
maar of hij/zij sport

Speelse competities tussen teams/afdelingen 
stimuleren iedereen mee te doen, genoeg te 
sporten en nieuwe sporten uit te proberen



▪ Maak het eenvoudig om eigen 
sport-aanbod bij alle werknemers 
te krijgen

▪ Registratie, contact met trainers 
en eventuele (bij)betaling gaan 
met enkele clicks

▪ Vind eenvoudig trainers uit ons 
netwerk

HOE WERKT HET? – STIMULEER GEBRUIK

Eventueel – organiseer zelf

Eigen sport-aanbod kan 
simpel worden ingevoerd
Zoek trainers in het systeem
Alleen zichtbaar voor eigen 
werknemers
Overzicht en registreren via 
de app (duidelijk wie deel 
neemt)

Laat medewerkers zich registreren voor 
activiteiten die je als bedrijf organiseert of 
trainers die je inhuurt



▪ Elke maand een leuk overzicht met 
alle behaalde doelen 

▪ Door herhaling bevestigt het bedrijf 
het belang van genoeg sporten

▪ Stimuleert minder actieve 
werknemers mee te gaan doen (om 
bij te dragen aan de score van hun 
team)

HOE WERKT HET? – HOUD RELEVANT

Blijvende aandacht

Elke maand positief 
weergegeven in een 
leuk overzicht
Een leuke presentatie 
om bijvoorbeeld te 
gebruiken in een team 
meeting of stand-up

Een leuke maandelijkse inzichten over 
activiteitenniveau per team/afdeling



▪ Voor alle werknemers leuk als 
een gezamenlijk doel wordt 
behaald

▪ Zorgt voor verbinding en plezier 
zowel op als naast de werkvloer 

HOE WERKT HET? – HOUD RELEVANT

Gezamenlijk succes
Het als bedrijf behalen van doelen en 
succesvol zijn als team draagt bij aan 
samenhang en biedt tastbare 
successen om te vieren

Het systeem houdt bij 
wanneer de benodigde 
hoeveelheid sport voor 
een gesteld doel is 
behaald
Materialen voor interne 
en externe communicatie 
worden aangeleverd 
door Sport-Planner



INHOUD

Waarom Sport-Planner?

Hoe werkt het?

Hoe starten?



Maak geheel vrijblijvend
een account aan

Informeer werknemers
(standaard email en info 
beschikbaar in dashboard)

Tegoed wordt direct na
betaling bijgeschreven in het
account van de werknemer

Werkgever...

✓Geautomatiseerd 
proces, daardoor 
snel en voordelig

2

3

1

7

5 8
Bevestigt zelf (optioneel!) 
en stelt bedrag uit bruto 
salaris in (als mogelijkheid 
wordt geboden)

6

Hoe starten?

Upload werknemers met
- Team/Afdeling
- Maximale bijdrage per
werknemer

Werknemer...

Werknemer houdt sport bij, 
kan sporten direct betalen, 
uitgaven declareren, sport 
zoeken, alles vanuit de app

Zelf een aanbieder 
aansluiten? 
Dit gaat automatisch, 
in enkele minuten en 
kostenloos

Sportaanbieders 
krijgen direct betaald 
en dragen niets af

9

Trainers / Clubs…

DETAILS OP VOLGENDE PAGINAS

Stel een eerste doel in om 
samen voor te sporten4



HOE STARTEN? 

1. Maak vrijblijvend een account aan

✓ Registreer kosteloos 

✓ Bevestig het account via de 
opgegeven email 

✓ Vul de bedrijfsgegevens in 

✓ Werkt ook 100% mobiel!

Ga naar sport-planner.com/hr

2 min 

Kijk rustig even rond!



HOE STARTEN? 

2. Upload werknemers 

✓ Upload werknemers via simpele upload tool of 
per werknemer 

✓ Definieer eigen tags om werknemers te 
groeperen / in delen 

✓ Geef per werknemer maximale bedragen aan

✓ Werknemers bepalen zelf of ze gebruik maken 
van de regeling en voor welk bedrag

5 min 

Ga naar sport-planner.com/hr



HOE STARTEN? 

3. Informeer werknemers 

✓ Standaard teksten beschikbaar via 
het dashboard

✓ Een professioneel ‘employee 
engagement’ programma klaar met 
enkele clicks

2 min 

Ga naar sport-planner.com/hr



HOE STARTEN? 

4. Stel een eerste doel in

✓ Laat werknemers samen ergens voor gaan

✓ Stel zelf de voorwaarden

✓ Bepaal zelf de maximum bijdrage

2 min 

Ga naar sport-planner.com/hr



Demo dashboard en registreer
op sport-planner.com/hr

Even overleggen? 
info@sport-planner.com

Meer weten?

+31 (0) 6 83185751


