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SPORTMATCH IS DÉ VERBINDER VAN SPORT 
EN HET BEDRIJFSLEVEN.

Wij creëren een netwerk voor- en door sportorganisaties en bedrijven met een hart voor sport.
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KERNBOODSCHAP 
VITALE BEDRIJVEN

Ons verhaal
Sportmatch is dé verbinder van sport en het bedrijfsleven. De samen-
werking met het bedrijfsleven heeft SportService Zwolle vormgegeven 
met het platform Sportmatch Zwolle. Wij brengen de samenwerking tot 
stand tussen sportorganisaties en bedrijven met een hart voor de sport. 
Sportmatch Zwolle initieert, inspireert, organiseert en faciliteert de 
samenwerking tussen de breedtesport en het bedrijfsleven.

Sportmatch Zwolle is een platform waar vraag en aanbod samen komen. 
Het bijdragen aan vitale medewerkers (bedrijf je sport) en maatschappelijke 
doelstellingen (supporter van de sport) door het ondersteunen van amateur 
sportverenigingen en breedtesport events staat hierbij centraal. We zetten 
in op vragen vanuit het bedrijfsleven en de sport en spelen proactief in op 
ontwikkelingen en kansen.

Wij leggen de winnende verbinding met sport!

Supporter van de sport
Namens ons platform Sportmatch maken we graag de verbinding tussen 
sportverenigingen/organisaties en bedrijven. Zodat zij elkaar kunnen 
ondersteunen in de inspirerende wereld van de sport. Door de dagelijkse 
sportieve uitdagingen en bedrijfskundige vraagstukken zien we kansen 
om kennis te delen door middel van scholingsbijeenkomsten, advies-
trajecten, het beschikbaar stellen van mensen of middelen bij amateur 
sportverenigingen en/of breedtesport events. Samen supporten we de 
sport en raken we geïnspireerd door beide werelden.

Bedrijf je sport
Wij geloven erin dat iedere Zwollenaar, iedere werknemer het plezier en 
de kracht van sport en bewegen kan beleven. Sport en bewegen heeft 
een positief effect op zowel fysieke als mentale prestaties, het versterkt 
én verbindt maar heeft vooral een funfactor want sport en bewegen is 
toch ook gewoon leuk? 


