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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 tegelijkertijd elke club een blijvende bron van 

nieuwe leden. X-Fittt is een unieke combinatie van bewegen, de juiste voeding en professionele betaalbare begelei-

ding. 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 

uitgegroeid tot het meest succesvolle programma van Nederland. Het programma X-Fittt wordt 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 Active Health Center in Leidschenveen.

Naam:   Active Health Center (AHC)

Plaats:   Leidschenveen

Ondernemer:  Jeroen Zoutendijk

X-Fittt sinds:  September 2018

X-Fittt Club in Beeld: Active 
Health Center in Leidschenveen

X-FITTT
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WANNEER IS ACTIVE HEALTH CENTER OPGERICHT?
Active Health Center Ypenburg is in 1998 opgericht en Active 

Health Center Leidschenveen in 2008. Beide sportscholen 

zijn opgericht door W. Zoutendijk en zijn broer Jan Zoutendijk. 

Respectievelijk fysio- en manueel therapeut. Doel was om pa-

tiënten de mogelijkheid te bieden om hun volledige revalidatie-

proces in één ruimte te kunnen faciliteren. Van behandelbank 

tot zelfstandig sporten. 

HOE ONDERSCHEIDT ACTIVE HEALTH CENTER ZICH 
VAN CONCURRENTEN?
Doordat Active Health Center fysiotherapeuten in loondienst 

heeft, is  er een goede samenwerking tussen hen en de fit-

ness coaches. In 2019 willen we deze samenwerking verder 

intensiveren. Dit gaan we doen door onze fitness coaches de 

laatste twee behandelingen mee te laten lopen waardoor de 

overdracht naar de fitness een vanzelfsprekendheid wordt. 

Hiermee verhogen wij meteen het kennisniveau van de fitness 

coaches. Daarnaast maken onze werknemers het verschil. 

Wij streven een zo hoog mogelijk serviceniveau na en probe-

ren met onze sportscholen de “sporthuiskamer’’ van de wijk te 

zijn. Ook met maatschappelijk verantwoord ondernemen pro-

beren wij ons steentje aan een gezondere wereld bij te dragen. 

We zijn bijvoorbeeld aangesloten bij De Haagse Community 

tegen Eenzaamheid en proberen ouderen d.m.v. sporten uit de 

eenzaamheid te krijgen. Zie bijvoorbeeld https://community-

tegeneenzaamheid.nl/met-hart-en-zaak/aflevering-1.

WAT DOET ACTIVE HEALTH CENTER MET SOCIAL 
MEDIA?
Wij gebruiken social media en dan met name Facebook en 

Insta voor twee hoofdoelen. Het creëren van een online com-

munity en voor het verkrijgen van leads (Hidden Profits Mart-

keting). Daarnaast gebruiken wij Facebook en Insta voor het 

promoten van evenementen, groepslessen, up sales enz.. 

Sinds kort gebruik in LinkedIn om actief mensen te benaderen 

voor openstaande vacatures aangezien die met de ouderwet-

se manier bijna niet meer in zijn te vullen. 

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN ACTIVE HEALTH 
CENTER?
In de toekomst zien wij veel kansen op het gebied van preventie 

omdat dit de enige mogelijkheid is om de zorgkosten betaal-

baar te houden. Hier kunnen sportscholen (preventie centra) 

een grote rol in gaan betekenen. We werken nu nog niet met 

leefstijlcoaching maar gaan dit zeker doen. Daarnaast blijven 

groepslessen een goede manier om ons te blijven onderschei-

den en blijven we hierin ontwikkelen (in maart 2019 starten 

we bijvoorbeeld naast onze ‘live’’ lessen met virtuele lessen). 

Ook zie ik kansen voor het volgen van o.a. online coaching.

WAAROM BIEDT ACTIVE HEALTH CENTER X-FITTT 
AAN?
X-Fittt past bij onze strategie om meer preventief te gaan 

werken. X-Fittt is volledig uitgewerkt, in groepsverband en 

evidence based. Je weet dus dat het werkt en hoeft het 

wiel niet zelf uit te vinden. Ook over de marketing is goed 

nagedacht. Wat fijn aan het programma is dat je een vas-

te contactpersoon hebt, die ook daadwerkelijk te bereiken 

is, meedenkt en je graag helpt.

WAT MAAKT VOLGENS JOU X-FITTT UNIEK?
Het is een gecombineerde leefstijlinterventie ontwikkeld 

door de fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlcoaches van 

Formupgrade. Omdat het in een sportschool is ontwikkeld 

is het voor andere sportscholen zoals wij makkelijk te im-

plementeren. 

WAT ZOU JIJ WILLEN ZEGGEN TEGEN ONDERNE-
MERS DIE OVERWEGEN OM X-FITTT UIT TE VOE-
REN?
Ik zou zeggen meteen doen! X-Fittt is een mooie manier 

om je als sportschool te onderscheiden en te laten zien 

dat je niet alleen met fitness bezig bent. Omdat X-Fittt een 

bestaand, omlijnd en goed doordacht programma is kan 

je een collega hiervoor verantwoordelijk maken zodat jij je 

kan richten op het verder ontwikkelen van je bedrijf.

WIL JIJ NOG IETS TOEVOEGEN?
X-Fittt heeft de ambitie om in 2020 als twee jarig leefstijl-

programma vergoed te gaan worden. Als dit lukt hebben 

wij de regie in eigen handen en zijn wij niet afhankelijk van 

bijvoorbeeld huisartsen om cliënten doorgestuurd te krij-

gen. Met die situatie als beginpunt is het makkelijker om 

leefstijlcoaching verder te ontwikkelen.


