X-FITTT

X-Fittt Club in Beeld: Fitwijzer in
Wehl
X-Fittt is dé gecombineerde leefstijl interventie om op een verantwoorde wijze in een korte periode veel af te vallen
en om een actievere en meer gezonde leefstijl aan te nemen. X-Fittt is een unieke combinatie van bewegen, de
juiste voeding en professionele betaalbare begeleiding. Na X-Fittt volgt nazorg door middel van maatwerk zoals
sportabonnement, leefstijl coaching en diëtist-advies. X-Fittt ging voor het eerst in 2015 in Arnhem van start met
een klein groepje mensen met overgewicht. X-Fittt is inmiddels uitgegroeid tot het meest succesvolle programma
van Nederland. Inmiddels wordt X-Fittt op meer dan 35 locaties in Nederland aangeboden. Goede resultaten en
tevreden deelnemers zorgen voor een verdere uitbreiding van X-Fittt locaties. Heb jij interesse om X-Fittt in jouw
centrum uit te voeren, neem dan contact op met X-Fittt B.V. via info@x-fittt.nl of 06-57320111.
Body Biz stelt elke maand een X-Fittt club voor. Deze maand is dat Fitwijzer in Wehl.
Naam:

Fitwijzer

Plaats:

Wehl

Ondernemer:

Cora van Heerde

X-Fittt sinds:

September 2017
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WANNEER IS FITWIJZER OPGERICHT?
Fitwijzer is opgericht in januari 2012, door Cora van
Heerde, sportfysiotherapeut en manueel therapeut
in samenwerking met een (sport) diëtist. De doelstelling was om Nederlanders fitter en wijzer te maken
op gebied van hun lichamelijke gezondheid. Fitter
door het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten
en wijzer door kennisoverdracht op gebied van voeding, beweging en gezondheid. Binnen het centrum
werden trainingen, workshops en lezingen gegeven,
naast een 1e lijn praktijk voor fysiotherapie en diëtetiek. Na 2 jaar stopte de diëtist met haar praktijk
binnen Fitwijzer en ging het bedrijf zich verder specialiseren in het verzorgen van sportactiviteiten, een
combinatie van zorg en sport op de sportvloer.

HOE ONDERSCHEIDT FITWIJZER ZICH VAN
CONCURRENTEN?
Fitwijzer biedt het concept “verzorgde sport”. Dat is
de combinatie van kennis en vaardigheden vanuit de
fysiotherapie (zorgsector), die direct wordt toegepast in trainingen in groepsverband en individueel in
de sportzaal (sportsector). Fitwijzer biedt de combinatie van zorg en sport in een continue vorm, de verzorgde sport. Tevens worden deelnemers daarbij begeleid in kleine groepen waardoor er veel aandacht
is voor de individuele sporter. De trainingen worden
verzorgd door de fysiotherapeut, een sportkundige
en een personal trainer. Door de samenwerking met
andere disciplines, waaronder een diëtist en leefstijlcoach wordt er ook een belangrijke stap gezet naar
een programma gericht op het verkrijgen van een
gezonde leefstijl.
Naast sportcentrum is Fitwijzer ook een 1e lijn praktijk voor sportfysiotherapie en manuele therapie.

WAT DOET FITWIJZER MET SOCIAL MEDIA?
Vrijwel alle communicatie en marketing gaat via social media, waaronder Facebook, LinkedIn en Instagram. Vooral video- en fotomateriaal wordt goed bekeken. Dit is veel belangrijker dan tekst.

WAAROM BIEDT FITWIJZER X-FITTT AAN?
X-Fittt biedt een concept dat precies bij Fitwijzer past, een programma waarbij deelnemers gezond moeten eten en veel bewegen. De
kracht van het programma is het werken in groepsverband, waardoor deelnemers er niet alleen voor staan en beter gemotiveerd
blijven. Ook een belangrijk onderdeel is de intensieve begeleiding.
We zitten er bovenop om wel stap voor stap veranderingen aan te
brengen. Fitwijzer heeft zelf het aandeel van de theorie vergroot,
dus geeft meer informatie in de vorm van 3 vaste theorieblokken.
Kennis is noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken.

WAT MAAKT VOLGENS JOU X-FITTT UNIEK?
Een intensieve begeleiding waarbij zowel voeding als beweging veel
aandacht krijgen. En het werken in groepsverband, de belangrijkste
meerwaarde van het programma!

WAT ZOU JIJ WILLEN ZEGGEN TEGEN ONDERNEMERS
DIE OVERWEGEN OM X-FITTT UIT TE VOEREN?
Neem de tijd om dit product goed uit te rollen en daarmee de kwaliteit te waarborgen. Er even bijdoen is niet de insteek die dit product
verdient.

WIL JIJ NOG IETS TOEVOEGEN?
X-Fittt organisatie bedankt voor de uitnodiging om aan dit interview
deel te mogen nemen.

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN FITWIJZER?
Mensen sporten steeds meer om gezond te worden
of te blijven. Aandacht voor de persoonlijke situatie
neemt hierbij toe. Fitwijzer past hier met haar concept, visie en bedrijfsactiviteiten goed in. Verandering van leefstijl is noodzakelijk om de zorg nu en in
de toekomst betaalbaar te houden. Meer bewegen
en gezonde voeding zijn daar een heel belangrijk onderdeel van.
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