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DE EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES KOMEN TERUG NAAR NEDERLAND!
Van 22 tot en met 26 juni 2022 vinden de
European Company Sport Games plaats
en wordt Gelderland het centrum van
de bedrijfssport. Na de eerste editie van
1977 in Eindhoven is dit unieke evenement
daarmee na 45 jaar, na een toer door
Europa met 21 edities, terug in eigen land!

De European Company Sport Games (ECSG),
ook wel de ‘Olympische Spelen’ voor bedrijfssporters, zijn het grootste meerdaagse sportevenement in Europa. De spelen worden
georganiseerd onder auspiciën van de European
Federation for Company Sport (EFCS) en vinden
elke twee jaar op een andere locatie in Europa
plaats. In totaal komen meer dan 5.000 deelnemers 5 dagen samen in een unieke setting
om op een sportieve manier tegen elkaar te
strijden in 23 verschillende sportdisciplines.
Het is voor proﬁt en non proﬁt werkgeversorganisaties mogelijk om deel te nemen.

INSPIRATIE VOOR VITALITEIT
Bewust omgaan met vitaliteit en gezondheid
zorgt voor ﬁtte werknemers, ondernemers
en gezonde bedrijven. Tijdens de coronacrisis is opnieuw gebleken hoe urgent en
belangrijk dat is, en wij geloven dat je
door ﬁt en vitaal te zijn een gezonder
en plezieriger leven leidt.
Vanuit dat kader zijn de European Company
Sport Games méér dan alleen wedstrijden
waarin werknemers vanuit heel Europa hun
onderlinge krachten meten. Het is dé inspiratiebron voor werkgevers om werknemers in de
gelegenheid te stellen in beweging te komen
en te gaan sporten om zo onder meer de
teamgeest, de sfeer en de productiviteit binnen
de organisatie te bevorderen.

“Samen werken aan een vitaler en
gezonder werkend Nederland!”

•
•
•
•
•
•
•

Wij zetten de European Company Sport
Games 2022 in als middel om:
een vitale(re) & sportieve(re) levensstijl van
werknemers te ondersteunen;
interne teamspirit te bevorderen;
de groei van sociale netwerken & inclusiviteit
te stimuleren;
bedrijfssport toegankelijker te maken voor
een grote(re) groep;
kennisdeling te bevorderen;
regionale bedrijven, sportbonden en sportlocaties te verbinden;
regionale bedrijven aan te laten haken bij
internationale bedrijven en/of kenniscentra.

OPZET
De provincie Gelderland, met Nationaal
Park De Hoge Veluwe, fungeert als decor
voor de European Company Sport Games
in Nederland. Een natuurrijke omgeving om
samen te sporten die we ontsluiten via een
unieke samenwerking tussen meerdere
steden waarbij “samen sporten” centraal
staat.
Het Olympisch Trainingscentrum Papendal, het
sporthart van Team NL, geldt daarbij als thuisbasis (of ‘hub’) van de European Company Sport
Games 2022, met een oﬀiciële openings- en
sluitingsceremonie en een Medal Plaza. Samen

sporten en werken aan vitaliteit op een plek
waar Olympische historie wordt geschreven;
zo organiseren we een unieke editie van de
European Company Sport Games.
Naast het sportieve aspect is er ook volop
ruimte om samen te genieten van gezond eten
en drinken, en een gevarieerd avondprogramma
gericht op plezier, ontspanning, team spirit,
ontmoeting en verbinding in een sfeervolle
omgeving. Onze gasten verblijven in hotels en
op recreatieparken in het mooie Gelderland.
De ideale omstandigheden voor een
onvergetelijke ervaring!

AANVOERDER WORDEN
VAN EEN FITTER EN VITALER
WERKEND NEDERLAND?
De European Company Sport Games zorgen letterlijk en ﬁguurlijk
voor beweging, want we willen werkend Nederland ﬁtter en vitaler
maken. Dit doen we met zoveel mogelijk (kennis)partners, dus we
gaan graag het gesprek aan met instellingen en bedrijven die met
ons werkend Nederland en Europa vitaler willen maken én een
bijdrage willen leveren aan een uniek evenement.
De European Company Sport Games bieden een uitgelezen kans om jouw
organisatie in een internationale setting te proﬁleren richting een divers
deelnemersveld. In de aanloop naar het evenement wijzen we daarvoor
zoveel mogelijk organisaties op het belang van vitaliteit, bedrijfssport en
deelname aan de European Company Sport Games. Ook tijdens het
evenement zelf zijn er volop interessante activatiemogelijkheden om deze
beweging kracht bij te zetten!
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FEITEN & CIJFERS
FEITEN, CIJFERS EN HET DOEL
VAN DE INTERNATIONALE
FEDERATIE
"EUROPEAN FEDERATION FOR
COMPANY SPORT"

“Company Sport is a lifestyle”

17

miljoen bedrijfssporters
actief vanuit de EFCS

41.000

aangesloten
bedrijven

Nationale
39 aangesloten
Federaties waarvan

22 EU-leden lid bij de EFCS

werkzaam in
900 medewerkers
de Nationale Federaties

die aangesloten zijn bij de EFCS

50 door de jaren heen

verschillende sportdisciplines

georganiseerde European
21 eerder
Company Sport Games
(ontstaan in 1977 - Nederland)
georganiseerde Winter
14 eerder
European Company Sport
Games

ORGANISATIE:

STEDEN/ PROVINCIE:

ACCOMMODATIES:

FEITEN, CIJFERS EN
HET DOEL VAN DE
EUROPEAN COMPANY
SPORT GAMES 2022
“BEVORDEREN VAN EEN
VITALE & SPORTIEVE
LEEFSTIJL VAN WERKEND
NEDERLAND”

22 - 26 juni 2022
5.000 + deelnemers
30 deelnemende Europese landen
23 verschillende inclusieve sporten

