
Sponsorpakketten Award Vitaalste Werkgever van Limburg 

 

Ironman Kampioen Bas Diederen gaat, namens Netwerk Vitaal Limburg (NVL), op zoek 

naar de vitaalste werkgever van Limburg. Welke Limburgse Werkgever zet 

vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid in 2022 het beste op de kaart 

binnen zijn organisatie? 

Tijdens de Nationale Vitaliteitsweek 2022, op donderdag 22 september 2022, wordt 
bekend welk Limburgs bedrijf zich de “Vitaalste Werkgever van Limburg 2022” mag 
noemen. Deze award is bedoeld om Limburgse Werkgevers, die investeren in het 
welbevinden van hun medewerkers, een extra podium en waardering te geven en 
samen het belang van gelukkige en energieke medewerkers uit te dragen. Bas 
Diederen wil zich graag mee inzetten om de vitaliteit op de Limburgse werkvloer te 
verbeteren. 

Want een werkvloer waar medewerkers met plezier werken, hun talenten inzetten en 
vitaliteit uitstralen, zorgt voor optimale resultaten door een lager ziekteverzuim, meer 
productiviteit en werkgeluk én behoudt van arbeidskrachten in Limburg. 

Pauline Verhoef (voorzitter Netwerk Vitaal Limburg): “Vitaal Werkgeverschap is een 
som der delen en een continue proces. In de huidige tijd, hebben we te maken met 
leefstijluitdagingen, kampt Limburg met vergrijzing en stelt de nieuwe generatie 
bovendien andere eisen aan haar werkgever dan voorheen aan de orde was. 

Dit alles maakt dat de maatschappelijke discussies over ‘goed werkgeverschap’ 
steeds relevanter worden en is het gesprek voeren rondom ‘vitaal werkgeverschap’ 
zeer belangrijk. 

Om dit belang te onderstrepen willen we middels deze Award voor Vitaalste 
Werkgever van Limburg 2022 hier extra aandacht voor creëren. Werkgevers zetten 
zichzelf hiermee bovendien positief op de kaart en inspireren andere bedrijven en 
organisaties om er ook mee aan de slag te gaan. 

Dit alles draagt bij aan de missie van Netwerk Vitaal Limburg: Limburg als Vitaalste 
werkvloer van Nederland.” 



Glossy Award Vitaalste Bedrijf van Limburg 
In samenwerking met Mediahuis Limburg gaan we een glossy magazine maken 
waarin we de inspirerende verhalen gaan brengen over hoe de Limburgse 
werkgevers bezig zijn met vitaliteit binnen hun organisatie en hun motivatie om mee 
te doen met de verkiezing Vitaalste Bedrijf van Limburg. Sponsors krijgen ruimte in 
het magazine om hun verhaal te vertellen en Mediahuis Limburg zorgt voor de 
exposure rondom de verkiezing en het magazine via haar kanalen. 

 

Sponsor worden: 

Pakket 1 – 1.795 euro 

• 1/2 pagina advertentie in eigen huisstijl of artikel in de glossy kant & klaar 
aangeleverd; 

• Partner van Netwerk Vitaal Limburg 2022 t.w.v. €795; 
o Kosteloze deelname aan jaarevenement: Vitaliteistreis Live 22 sept. 
o Klanten en relaties uitnodigen tegen gereduceerd tarief voor de 

Vitaliteitsreis Live. 
o Per kwartaal: 'kijkje in de keuken' bij Limburgse collega HR-managers 
o Vermelding op de website van NVL met logo en bedrijfsactiviteiten 
o Interview (blog op website NVL) over het Vitaal Werkgeverschap. 
o Eindejaarsmeeting met alle partners en vitale bedrijven 

• Vermelding van logo op partnerpagina in het magazine (met dank aan); 

• 30 exemplaren voor eigen gebruik; 

• Fotomoment van de sponsoren, fotoverslag komt nadien in nieuwsbrief 
Ondernemen in Limburg. 

 

Pakket 2 – 2.795 euro 

• 1/1 pagina advertentie in de eigen huisstijl of artikel in de glossy inclusief 
interview en fotografie door ons te verzorgen; 

• Partner van Netwerk Vitaal Limburg 2022 t.w.v. € 795; 
o Kosteloze deelname aan jaarevenement: Vitaliteistreis Live 22 sept. 
o Klanten en relaties uitnodigen tegen gereduceerd tarief voor de 

Vitaliteitsreis Live. 
o Per kwartaal: 'kijkje in de keuken' bij Limburgse collega HR-managers 
o Vermelding op de website van NVL met logo en bedrijfsactiviteiten 
o Interview (blog op website NVL) over het Vitaal Werkgeverschap. 



o Eindejaarsmeeting met alle partners en vitale bedrijven 

• Vermelding van logo op partnerpagina in het magazine (met dank aan); 

• 50 exemplaren voor eigen gebruik; 

• Fotomoment van de sponsoren, fotoverslag komt nadien in nieuwsbrief 
Ondernemen in Limburg. 

 

Pakket 3 – 5.995 euro 

• 2/1 pagina’s artikel in de glossy inclusief interview en fotografie door ons te 
verzorgen; 

• Partner van Netwerk Vitaal Limburg 2022 t.w.v. €795; 
o Kosteloze deelname aan jaarevenement: Vitaliteistreis Live 22 sept. 
o Klanten en relaties uitnodigen tegen gereduceerd tarief voor de 

Vitaliteitsreis Live. 
o Per kwartaal: 'kijkje in de keuken' bij Limburgse collega HR-managers 
o Vermelding op de website van NVL met logo en bedrijfsactiviteiten 
o Interview (blog op website NVL) over het Vitaal Werkgeverschap. 
o Eindejaarsmeeting met alle partners en vitale bedrijven 

• Doorplaatsing van het artikel in de nieuwsbrief van Ondernemen in Limburg; 

• Vermelding van logo op partnerpagina in het magazine (met dank aan); 

• 75 exemplaren voor eigen gebruik; 

• Fotomoment van de sponsoren, fotoverslag komt nadien in nieuwsbrief 
Ondernemen in Limburg. 

 

Pakket 4 – 12.500 euro (hoofdsponsor) 

• 2/1 pagina’s artikel in de glossy inclusief interview en fotografie door ons te 
verzorgen; 

• 1/1 pagina advertentie achterkant cover en opgemaakt in eigen huisstijl met 
eigen boodschap; 

• Doorplaatsing van het artikel in de nieuwsbrief van Ondernemen in Limburg; 

• Vermelding van logo op partnerpagina in het magazine (met dank aan); 

• 100 exemplaren voor eigen gebruik; 

• Fotomoment van de sponsoren, fotoverslag komt nadien in nieuwsbrief 

Leveranciers pakket –  750 euro 

• 1/4 pagina advertentie in de glossy; 

• Vermelding van logo op partnerpagina in het magazine (met dank aan); 

• 15 exemplaren voor eigen gebruik. 
 


