
Jouw route  
naar een 

actieve leefstijl

Persoonlijk beweegprogramma  
onder begeleiding van een beweegcoach!



Fitalo in het kort

Fitalo is een methodiek die zich richt op mensen met een lichamelijke 
beperking en/of chronische ziekte die niet of onvoldoende bewegen.  
Zij worden door een netwerk vanuit de zorg en welzijn doorverwezen naar 
Fitalo. Maar mensen kunnen zich ook op eigen initiatief aanmelden.  
Doel is om door middel van individuele begeleiding van een beweegcoach, 
de deelnemer in 12 maanden tijd structureel meer te laten bewegen in zijn 
of haar (dagelijks) leven. Dit kan georganiseerde beweging zijn,  
bijvoorbeeld bij een vereniging of sportschool in de buurt. Het kan ook 
gaan om meer bewegen in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld wande-
len of fietsen, al dan niet dan met een maatje. Uitgangspunt is dat wordt 
aangesloten bij de wensen en interesses van de deelnemer. Bij de start 
van het programma vindt een intake plaats bij een fysiotherapeut in de 
buurt. Vervolgens gaat de beweegcoach met de deelnemer aan de slag om 
bewegen structureel onderdeel te maken van zijn of haar (dagelijks)leven. 
Een aantal keer per jaar worden monitoringsmomenten georganiseerd om 
te bepalen hoeveel de gezondheid van de deelnemer is verbeterd. 

Einddoelgroep

Fitalo richt zich op mensen vanaf 18 jaar met 
een lichamelijke beperking en/of chronische 
ziekte die niet of te weinig bewegen.

Intermediaire doelgroep

• Alle organisaties in een gemeente gericht 
op zorg en welzijn (bijvoorbeeld huisartsen, 
thuiszorg, welzijnsorganisaties, WMO consu-
lenten, fysiotherapeuten en diëtisten).  

• Sport- en beweegaanbieders 
• Opdrachtgever (gemeente)

Doel

Mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke 
beperking en/of chronische aandoening, die 
niet of te weinig bewegen, bewegen meer en 
hebben dit structureel ingebed in hun  
(dagelijks) leven in 12 maanden tijd . 

Subdoelen
Einddoelgroep
• De gezondheid van de deelnemers is verbeterd 

na 12 maanden tijd. Dit wordt gemeten d.m.v. 
tussentijdse metingen na 3, 6 en 12 maanden. 
De nulmeting wordt verricht tijdens de intake 
bij de fysiotherapeut.  

• Deelnemers hebben inzicht in hun beweeg- 
gedrag door middel van het dagelijks gebruik 
van een activiteitenmonitor. 

• Deelnemers weten welk sport- en beweeg- 
aanbod beschikbaar is bij hen in de buurt en 
wat past bij hun mogelijkheden en wensen. 
Zij worden door middel van één op één bege-
leiding van de beweegcoach gemotiveerd om 
hieraan deel te nemen.  

• Deelnemers voelen zich fitter, doordat zij struc-
tureel bewegen in hun (dagelijks)leven. 



Subdoelen
Intermediaire doelgroep 

• Organisaties gericht op zorg en welzijn die 
werkzaam zijn in een gemeente (bijvoorbeeld 
huisartsen, thuiszorg, welzijnsorganisaties, 
WMO consulenten, fysiotherapeuten en dië-
tisten) hebben meer kennis over de mogelijk-
heden tot sporten en bewegen voor mensen 
met een lichamelijke beperking en/of chro- 
nische aandoening en weten dat zij de doel-
groep kunnen doorverwijzen naar de beweeg-
coach. 

• Sport- en beweegaanbieders hebben meer 
kennis over de wijze waarop zij mensen met 
een lichamelijke beperking en/of chronische 
aandoening kunnen begeleiden bij hun  
sport- en beweegaanbod.  

• Door inzet van een beweegcoach wordt gew-
erkt aan een structurele samenwerking tussen 
zorg, welzijn en sport voor mensen met een 

Aanpak in het kort

Een gemeente voert de methodiek Fitalo uit 
voor een periode van minimaal 15 maanden. 
De eerste 3 maanden zijn de voorbereid-
ing en daarna is een uitvoeringsfase van 12 
maanden. De methodiek bestaat uit de  
volgende fasen en stappen:

Voorbereiding (3 maanden voor start methodiek) 
• In kaart brengen van de lokale intermediaire doelgroep  

en draagvlak creëren 
• In kaart brengen van lokaal sport- en beweegaanbod
• Opstellen communicatieplan 
• Motiveren en werven van deelnemers voor deelname 
 
Uitvoering en monitoring (12 maanden)
• Intake afnemen bij deelnemer  
• Plan van aanpak per deelnemer
• Begeleiding en monitoring per deelnemer
 
Evaluatie (na 12 maanden)
• Per deelnemer
• Met intermediaire doelgroep en opdrachtgever



Werkwijze Fitalo in schema:

Meer informatie?

Neem contact op met Huis voor de Sport Groningen 
via T 050-87 00 100 of E info@hvdsg.nl.

Fitalo is een gezamenlijk programma van UMCG Revalidatiegeneeskunde en Huis voor de 

Sport Groningen


