
Winnaar Zakelijk



Beste winnaar,
 
Namens de jury* van harte gefeliciteerd met uw Beste idee voor de mienskip.
In dit juryrapport leest u wat wij van uw initiatief vinden en wat we u graag mee willen geven.
 
We wensen u heel veel succes bij de uitvoering van uw idee.
 
Hartelijke groet,
Namens de jury
 
Cid Berger, voorzitter

 
*De juryleden zijn:

Cid Berger, Directeur Merk, Marketing en Sales namens De Friesland
Leo van Sister, Voorzitter Verzekerdenraad De Friesland

Marijke Boersma, Verzekerdenraad De Friesland
Marianne Waanders, manager MKB-Noord VNO-NCW

Mascha Perquin, eigenaar Mama Mascha
Goska Sixma, eigenaar Ennu Vitaal

Rutger Bennink, vitaliteitsconsulent De Friesland



Vitality Trail; verbinding, ontmoeten, 
participeren en bewegen op en rondom 

deCampus voor iedereen! 

Mooi voorbeeld van samen aan de slag met vitaliteit,  
zowel in planvorming als uitvoering. Van en voor studenten met 
belangrijke steun van de hogeschool, dat wordt vast een succes.

Mooi concept voor deze doelgroep, zou zeker ook door  
sportscholen gesponsord moeten worden.

Een groot initiatief met hopelijk een nog grotere impact.  
Veel succes en plezier!

Dit is een idee wat mooi aansluit bij gezond gedrag als  
vaardigheid. Intergraal aan de slag met vitaliteit.  

Succes met de implementatie!

Goed voor de verbinding in de omgeving en ook voor het 
bewustzijn bij jongeren (studenten). Jong geleerd is  

oud gedaan.

NHL Stenden Hogeschool 
Team Campus Connect



Jong en oud in beweging met VR 

Heel innovatief. En een mooie manier om jong en oud te  
verbinden en in beweging te krijgen met moderne technologie.

Mooi om een zo moderne techniek te gebruiken om  
vitaliteit te stimuleren. 

Enorm vooruitstrevend en modern idee, ik ben erg  
benieuwd naar de ervaring van de nieuwste technologie  

in samenwerking met de oudere generatie ;)

Een origineel idee met toepassing van moderne techniek.  
Ik geloof hier zeker in.

Innovatief om met games ouderen te betrekken en te  
verbinden met de jongeren. Dat gaat met jullie concept vast 

iets moois opleveren.

Bouwen aan een vitale mienskip met nieuwe technologie.  
Eenzaamheid bij ouderen tegengaan door ze in contact te 

brengen met studenten en VR techniek. Origineel concreet en 
zeer kansrijk project.

Dit idee sluit aan op zoveel thema’s, waarvan de verbinding  
tussen oudere en jongere voor mij bovenaan staat.  

Gewoon dóen!

8D Games



Expertisecentrum Sport en bewegen 
brengt balans op de werkvloer 

Gezonde medewerkers zijn gelukkiger, verzuimen minder  
en zijn productiever. Zo investeer je letterlijk en figuurlijk in  

je menselijk kapitaal.

Een breed opgezet initiatief als dit zal zeker ook veel  
mensen aanspreken.

Heel verstandig om de gezondheid van medewerkers positief  
te willen maken/houden. Samen staan jullie sterk!

Leefstijl op de werkvloer is een belangrijk thema voor het  
komend decennium. Nog niet iedere werkgever durft, maar  
in dit plan durft men wel en dat is de moeite waard om te  

ondersteunen.

Een mooi voorbeeld om door andere bedrijven te laten volgen. 
Draag als koploper uit wat je doet en wat het oplevert.

Friesland College 
Expertisecentrum Sport en Bewegen


