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1 Inleiding

Voor veel mensen is een goede gezondheid 
het belangrijkste in hun leven. Want je 
gezondheid bepaalt hoe je je leven in kunt 
richten. Of je leuke dingen kunt doen en of  
je een bijdrage kunt leveren of meedoen aan 
de samenleving. Maar gezondheid is niet  
vanzelfsprekend. Gezondheidsvaardigheden 
zijn gemiddeld meer aanwezig bij hoog opge-
leiden. We weten uit cijfers van CBS Statline1 
dat er groot verschil is in (gezonde) levens  
verwachtingen tussen laag en hoog opgeleide 
burgers. We zetten erop in om iedereen  
(los van opleidingsniveau) te verleiden tot 
gezonder gedrag.

Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven 
die mensen helpen om gezonder te leven,  
ook in Baarle-Nassau. Denk aan voorlichting 
in lessen maatschappijleer en biologie bij  
De la Salle (voortgezet onderwijs). Vanuit 
Corpus Fysiotherapie is er leefstijlcoaching 

voor verschillende doelgroepen. En vanuit  
de gemeente is er bijvoorbeeld subsidiëring 
op ‘meer bewegen voor ouderen’. Daarnaast 
zijn vele andere partijen zoals huisartsen, 
basisonderwijs, kinderopvang, GGD, zorg-
centra, seniorenverenigingen en verslavings-
zorg al volop bezig met het stimuleren van 
gezond gedrag. 

Met het Fitakkoord Baarle-Nassau willen  
we deze en andere initiatieven verbinden en 
versterken. We staan pas aan het begin, 
samen zetten we ons in voor een gezonde 
leefstijl voor jong en oud. We willen nog meer 
organisaties en inwoners betrekken bij de  
uitvoering van dit akkoord. Dit akkoord is van 
alle betrokken partijen. We zetten samen de 
schouders er onder. 

In dit Fitakkoord staat waar we nu staan, wat 
we gaan doen en hoe we het inrichten.

1 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/cijfers-context/huidige- 
situatie#node-gezonde-levensverwachting-bij-geboorte-naar-opleiding – geraadpleegd 08-12-2021

Wie zijn wij?2

►  basisschool De Uilenpoort
►  De La Salle (voortgezet onderwijs)
►  Corpus Fysiotherapie
►  gemeente Baarle-Nassau 
►  GGD West-Brabant 
►  Gloria Atletiek
►  Voetbalvereniging Gloria UC
►  jongerenwerk ContourdeTwern
► Hockey Club Baarle 
►  Novadic-Kentron
►  Paardensportvereniging de Enclaveruiters
►  Sport’sCool
►  Sporthotel Bruurs

We nodigen iedereen die hier een rol in wil 
spelen uit om aan te sluiten.

2 Deze partijen hebben meegedacht in de ontwikkeling, willen 
een rol spelen in de uitvoering en/of hebben aangegeven in de 
toekomst betrokken te willen worden bij het Fitakkoord.2
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Op 23 november 2018 presenteerde toenmalig staatssecretaris van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord. 
Daarin hebben meer dan 70 landelijke organisaties afspraken gemaakt om  
de gezondheid van alle Nederlanders te bevorderen. Het akkoord richt zich 
hoofdzakelijk op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van:
1) roken
2) problematisch alcohol- en drugsgebruik
3) overgewicht. 

In Baarle-Nassau is in het verlengde van het Nationale Preventieakkoord  
dit lokale Fitakkoord opgesteld. Het Fitakkoord zal zich richten op alle drie  
de thema’s van het nationale preventieakkoord. We kijken vanuit het model 
Positieve Gezondheid (zie H4) en weten dat gezondheid veel levensgebieden 
raakt. Deze brede blik maakt dat uiteindelijk gezondheidswinst behaald kan 
worden. 

Uiteraard zoeken we samenwerking met het Sportakkoord Baarle-Nassau.  
En met zowel de Fitakkoorden als de Sportakkoorden van de overige  
ABG-gemeenten. Hierbij houden we rekening met lokale verschillen. 

2 Afkadering
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Het percentage volwassenen dat rookt 
is in de afgelopen jaren minimaal 
gedaald waardoor op dit thema nog 
veel winst te behalen valt (2012 20% 
naar 2020 18% (GGD). 
►  9% van de jongeren (2e en 4e klas VO) 

rookt minstens 1x per week; (GGD 

2019)

►  18% van de volwassenen (18-64 jaar) 

rookt; (GGD 2020)

►  6% van de ouderen (65+) rookt; (GGD 

2020) 

Het alcoholgebruik onder jongeren en 
volwassenen is hoog en (veel) hoger 
dan regionaal en landelijk. Dit verdient 
nadrukkelijk de aandacht in Baarle -
Nassau.
►  66% van de jongeren (2e en 4e klas 

VO) heeft ooit alcohol gedronken 

►  49% van de jongeren (2e en 4e klas 

VO) heeft in de afgelopen 4 weken 

alcohol gedronken

►  35% van de jongeren (2e en 4e klas 

VO) dronk afgelopen 4 weken 5 of 

meer alcoholische drankje bij een 

gelegenheid; (GGD 2019) 

►  13% van de volwassenen (18 – 64 jaar) 

consumeert minstens één keer in de 

week 6 glazen alcohol (mannen) of  

4 glazen alcohol (vrouwen) op een 

dag; (GGD 2020) 

Klein deel van de jongeren heeft wel 
eens softdrugs gebruikt. 
►  9% van de jongeren (2e en 4e klas VO) 

heeft ooit wiet of hasj gebruikt;  

(GGD 2019)

►  7% van de jongeren (2e en 4e klas VO) 

heeft ooit lachgas gebruikt; (GGD 2019)

Percentage van de basisschool kinderen 
dat altijd lopend of fietsend naar school 
gaat is relatief laag (40% ten opzichte 
van 50% in Noord-Brabant). 
►  40% van de basisschool kinderen 

komt altijd lopend of fietsend naar 

school; (GGD 2017)

Overgewicht is een aandachtspunt 
voor iedereen en zeker voor volwasse-
nen en ouderen. 
►  15% van de kinderen (2 – 11 jaar)  

heeft overgewicht (4% obesitas); 

(GGD 2017)

►  7% van de jongeren (12 – 17 jaar)  

heeft overgewicht (0% obesitas); 

(GGD 2019)

►  50% van de volwassenen heeft over-

gewicht (19% obesitas); (GGD 2020)

►  60% van de 65+’ers heeft overgewicht 

(18% obesitas); (GGD 2020)

Dagelijkse porties groente en fruit 
worden door een deel van de kinderen 
niet gehaald.
►  Van de kinderen (1 – 11 jaar) eet 81% 

dagelijks fruit, 64% eet dagelijks 

groente en 97% eet dagelijks ontbijt; 

(GGD 2017)

Deel van de jongeren drinken teveel 
suiker en/of te weinig water, deel van 
de ouderen drinkt onvoldoende vocht.
►  38% van de jongeren (2e en 4e klas 

VO) drinkt dagelijks drankjes met 

suiker; (GGD 2019) 

►  59% van de ouderen (65+) drinkt vol-

doende vocht (1,5 L per dag); (GGD 

2020) 

Om aan te sluiten bij de uitdagingen en kansen in Baarle- Nassau is het van belang om te weten 
hoe het nu gaat. Hoe gezond is Baarle-Nassau? Waarmee moeten we aan de slag om samen tot 
een gezondere leefstijl te komen? Een paar cijfers maken duidelijk dat dingen goed gaan én dat 
er nog veel te winnen valt3:

3 Bronnen: GGD Jeugdmonitor 0-11 jarige (2017), GGD Jeugdmonitor 2e en 4e klas VO (2019),
GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen (2020) en GGD Gezondheidsmonitor Ouderen (2020).

3 Hoe gezond is Baarle-Nassau?
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4.1 Uitgangspunten van onze aanpak voor 
een gezonde leefstijl voor jong en oud

Het bevorderen van een gezonde leefstijl gaat voornamelijk over het veran-
deren van gedrag. Vaak ingeslepen gedrag. Veranderen van gedrag moeten 
inwoners vooral zelf doen. Het maken van gezonde keuzes kunnen we wel 
stimuleren en ondersteunen. Door onze inwoners goed te informeren. Door 
onze basisvoor zieningen op orde te hebben. Door onze buitenruimte zo in 
te richten dat die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Door te investeren 
in een weerbare jeugd en weerbare inwoners. Door het scheppen van een 
positief klimaat waarin mensen zich thuis voelen en gewaardeerd worden 
om wie ze zijn. En door de thema’s integraal aan te pakken en als organisa-
ties samen te werken aan meer bewust vitale inwoners, mét inwoners, van 
jong tot oud. 

We werken met een brede kijk op gezondheid en specifiek het gedachten-
goed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid bestaat uit 6  
dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, 
zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. 
Positieve Gezondheid is het vermogen je aan te passen en een eigen regie 
te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van 
het leven.

4 Aanpak

Hoe gaan we aan de slag in Baarle-Nassau?  
Wat zijn onze uitgangspunten en hoe zorgen  
we voor focus en samenhang?

5
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Spinnenweb ‘Mijn Positieve Gezondheid’ 4.2 Van een gezamenlijke 
ambitie naar actiepunten 
en uitvoering

Tijdens een bijeenkomst en vele andere  
contactmomenten hebben we in aanloop naar 
dit Fitakkoord onze ervaringen en ideeën 
gedeeld. Deze vormden de basis voor dit 
akkoord en zijn vertaald naar actiepunten. 
Daarbij zijn we steeds uitgegaan van ‘niet 
dromen, maar doen en beter doen’. Door  
prikkelend te stimuleren – zonder wijzende 
vinger – omdat we van mening zijn dat dit 
beter werkt dan dwang. Want een gezonde 
leefstijl mag ook leuk zijn.

6
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Bij het formuleren van de actiepunten 
zijn we uitgegaan van de volgende  
uitgangspunten:

►  We leren met elkaar wat werkt en wat niet. Daarin sturen we  
gezamenlijk actief bij.

►  Er is een gedeeld eigenaarschap. 
►  Bij de start van nieuwe initiatieven wordt nagedacht over de  

borging bij succes. 
►  Dat bestaande inzet middels een stimulans het eerste verschil  

kan maken. 

De acties verschillen onderling onder andere wat betreft omvang en 
detailniveau. In dit Fitakkoord kiezen we bewust voor deze variatie.  
Hierdoor bieden we alle verschillende partners die betrokken willen  
zijn de ruimte om mee te kunnen doen op basis van eigen expertise  
en capaciteit. Sommige partners (bijvoorbeeld organisaties gerund 
door vrijwilligers) leveren beter kleine, specifieke inzet. Terwijl andere 
(bijvoorbeeld professionele partners als de GGD) in willen zetten op  
grotere samenwerkingen met meer structurele inzet. 

Tijdens de actiesessie Fitakkoord Baarle-Nassau op maandag 6 december 
2021 zijn lokale partners gestart met het uitwerken van acties uit het 

5 Acties
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Fitakkoord. Aanwezige partners hebben aan-
gegeven bij welke acties ze graag betrokken 
zouden willen zijn en hebben daarna over  
des betreffende acties antwoord geven op 
onderstaande vragen. 
►  Wie of wat is nodig om aan de slag te gaan?
►  Wat kan ik inbrengen?
►  Wat moet de eerste stap zijn om deze actie 

tot uitvoering te brengen?

Alle opgehaalde informatie vanuit deze actie-
sessie is gebundeld in een document dat 
inzichtelijk is voor een kerngroep en uit-
voerende partners om vanaf 2022 concrete 
stappen te kunnen zetten. Daarnaast is de 
informatie verwerkt in het Fitakkoord.

5.1 Problematisch alcoholgebruik

Het aanpakken van problematisch alcohol gebruik of illegaal alcohol-
gebruik onder jongeren is in het algemeen al een uitdaging. In Baarle- 
Nassau is dit nog ingewikkelder. Baarle-Nassau vormt samen met de 
Belgische gemeente Baarle-Hertog het Kempense dorp Baarle. Beide 
gemeenten lopen door elkaar heen. Er zijn delen Baarle-Hertog in 
Baarle-Nassau en omgekeerd.. Omdat de wet rondom alcoholgebruik 
voor jongeren verschilt tussen Nederland (vanaf 18 jaar legaal) en 
België (vanaf 16 legaal) vormt dit een extra uitdaging. Nederlandse  
jongeren van 16-18 jaar kunnen letterlijk aan de overkant van de straat 
legaal alcohol kopen en consumeren. 

Op het gebied van het terugdringen van problematisch alcoholgebruik 
in Baarle-Nassau gaan we inzetten op drie hierna genoemde acties. 

8
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Actie 1 – Alcoholgebruik 
Ouders ondersteunen in hun voorbeeldrol

Omschrijving
We gaan ouders informeren over hun voorbeeldrol in het gebruik 
van alcohol en aansturen op het maken van afspraken met hun  
kinderen over alcoholgebruik. Op deze manier zal bewustwording 
ontstaan bij ouders en kinderen waardoor er op verschillende  
doelgroepen een daling kan ontstaan wat betreft (overmatig)  
alcoholgebruik. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 
van het programma ‘Happy Ouders’ van Novadic-Kentron. 
Een mogelijke eerste stap is overleg tussen het voortgezet onder-
wijs en Novadic-Kentron om te bepalen hoe we ouders kunnen 
benaderen en welke vorm dit moet krijgen. 

Doelgroep
Jongeren en volwassenen

Actie 2 – Alcoholgebruik 
(gedoog) Cultuur alcoholgebruik aanpakken 
door inzet van jongerenwerk/lokale influen-
cers en gebruik maken van programma’s voor 
ouders vanuit professionele verslavingszorg 

Omschrijving
We gaan met cafés en sportverenigingen in gesprek over het 
schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Hierbij is het 
van belang om dit gesprek ook te proberen te voeren met cafés  
in Baarle-Hertog met betrekking tot de alcoholregels in België.  
We willen met cafés en sportaanbieders ludieke (landelijke) acties 
toepassen die het alcoholgebruik van jongeren aanpakken. 
We gaan ook via het jongerenwerk en het onderwijs voorlichting 
aan de jongeren intensiveren. Hiervoor willen we zoeken naar 
lokale influencers. 

Doelgroep
Cafés en sportverenigingen – en jongeren

9
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De volgende partners willen zich inzetten voor de uitvoering 
van één of meerdere van deze acties:
►  GGD West-Brabant, Dennis Aerts 
►  De La Salle, Theo Baart (VO-school)
►  jongerenwerk (R-Newt/ContourdeTwern),  

Thomas Frankenhuijzen
►  gemeente Baarle-Nassau, Martin Gommers
►  Novadic-Kentron, Mariëlle van de Biezen

Actie 3 – Alcoholgebruik 
Chillplek realiseren voor jongeren inclusief 
aanbod

Omschrijving
We willen in Baarle-Nassau een chillplek hebben voor jongeren van 
12 jaar en ouder. Deze signalen zijn tijdens de corona-crisis door de 
jongeren geuit. Een chillplek biedt veel mogelijkheden: 
1) er kunnen laagdrempelig contacten met jongeren gelegd worden
2) er kunnen signalen opgevangen worden
3) er kan voorlichting gegeven worden
4) door aanbieden van activiteiten (bijvoorbeeld op vrijdag/
zaterdag avond) kan het een goed alternatief zijn voor alcohol-
gebruik ‘in de zuipketen’
Jongerenwerk, Stichting Jeugdwerk Baarle en Cultureel Centrum 
Baarle hebben hierover overleg. Eerste stap is dit overleg vervol-
gen en afspraken maken.

Doelgroep
Jongeren

10
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5.2 Roken

Op het gebied van het terugdringen van roken in Baarle-Nassau 
gaan we inzetten op de onderstaande actie. 

Actie 4 – Roken 
Professionals en rolmodellen inzetten om 
roken te ontmoedigen

Omschrijving
In Baarle-Nassau willen we rookvrij opgroeien vanzelfsprekend 
maken. We willen (actiever) deelnemen aan landelijke  
programma’s zoals ‘Stoptober’ (11 deelnemers in 2020).  
Dit gaan we doen door professionals meer te stimuleren  
programma’s bekend te maken. En door professionals tools  
en training te geven. 
Daarnaast gaan we op zoek naar rolmodellen in Baarle-Nassau 
rondom stoppen met roken.

Doelgroep
Eerste doelgroep zijn werkgevers en professionals vanuit 
gemeenten, zorg, onderwijs, bedrijfsleven, sport en welzijn. 
Daarna worden verschillende rolmodellen gezocht die aan-
spreken bij verschillende doelgroepen.

De volgende partners willen zich inzetten voor de uitvoering van één of 
meerdere van deze acties:
►  GGD West-Brabant, Dennis Aerts
►  De La Salle, Theo Baart (VO-school)
►  jongerenwerk (R-Newt/ContourdeTwern), Thomas Frankenhuijzen
►  gemeente Baarle-Nassau, Harrie Mayen
►  Corpus Fysiotherapie, Paulien Wildhagen

11
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5.3 Overgewicht

Op het gebied van het terugdringen van overgewicht in Baarle-Nassau gaan 
we inzetten op de onderstaande actie. 

Actie 5 – Overgewicht 
Afspraken maken over tijdspad, taken en  
verantwoordelijkheden tussen zorgverleners  
voor brede uitrol Cool+ (GLI)

Omschrijving
Om gedragsverandering te realiseren is goede begeleiding nodig. Daarnaast 
is dit een ‘multidisciplinair’ probleem en moet dus samengewerkt worden 
met zorgverleners en hul ‘problemen vanuit meerdere kanten aan te pakken’. 
Een eerste stap hiervoor is de bredere uitrol van het programma CooL+. Op 
enkele plaatsen in de ABG -gemeenten wordt al ingezet op dit programma. 

Een variant in Baarle-Nassau kan zijn het uitrollen van een CooL+ programma 
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Waarbij minder de link gelegd 
wordt met zorgverleners en meer met jongerenwerk en sportcoaches.

Doelgroep
Jongeren, volwassenen en ouderen

De volgende partners willen zich inzetten voor de  
uitvoering van één of meerdere van deze acties:
►  Corpus Fysiotherapie, Paulien Wildhagen
►  GGD West-Brabant, Dennis Aerts
►  De La Salle, Theo Baart (VO-school)
►  jongerenwerk (R-Newt/ContourdeTwern),  

Thomas Frankenhuijzen
►  gemeente Baarle-Nassau, Martin Gommers 
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5.4 Algemeen

In de gemeenten Baarle-Nassau gaan we naast de thema’s vanuit het 
landelijk preventieakkoord ook inzetten op een aantal algemene acties. 

Actie 6 – Roken, alcoholgebruik en overgewicht 
Gezonde sportkantine

Omschrijving
Samen met sportverenigingen willen we landelijke en lokale campagnes 
inzetten voor het creëren van een gezonde sportkantine op gebied van 
roken, alcoholgebruik en gezonde voeding. Landelijke campagnes die 
hier bij kunnen ondersteunen zijn NIX18, IKPAS, een rookvrije generatie 
en een gezonde sportkantine. 
Een eerste stap kan zijn om sportaanbieders te benaderen. Hierbij 
wordt nadrukkelijk aansluiten gezocht bij het Sportakkoord. 

Doelgroep
Kinderen en volwassenen 

Actie 7 – Roken, alcoholgebruik en overgewicht 
Samenwerking preventie Baarle-Nassau  
en Baarle-Hertog

Omschrijving
We gaan actief samenwerking zoeken tussen de gemeente 
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog op het gebied van preventie. 
De gemeenten willen zich profileren als ‘Europese gemeente’. 
Hierbij bestaat verschilin wetgeving tussen Nederland en 
België. We hebben niet de illusie vanuit lokaal invloed te 
hebben op de landelijke wetgeving. Wat wewel kunnen doen,  
is leren van elkaars inzet en deze proberen te ver sterken. 

Doelgroep
Kinderen, volwassenen en ouderen

13



Actie 8 – Algemeen 
Maatschappelijke partners trainen 
methode Positieve Gezondheid

Omschrijving
Vanuit de GGD kunnen trainingen worden gegeven 
aan maatschappelijke partners over de methode 
Positieve Gezondheid. 

Eerste stappen kunnen zijn:
►  Middelen vergaren om het gedachtengoed van 

Positieve Gezondheid te gaan uitdragen.
►  Potentiële stakeholders benaderen. Onder-

houden van enthousiasme onder huisartsen en 
fysiotherapeuten. Wijzen op wat wel kan.

►  Bekendheid, gedragenheid onder partijen  
vergroten. 

►  Uitdragen binnen Sociaal Domein.
►  Ambassadeurs binnen gemeente benoemen.

Doelgroep
Lokale professionals 

Actie 9 – Algemeen 
Mentale gezondheid

Omschrijving
Naast de omschreven acties willen we in dit Fitakkoord ook 
actief de link leggen met mentale gezondheid. In de gemeente 
Baarle-Nassau zien hulpverleners steeds vaker inwoners met 
psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek. We 
willen het lokale netwerk en de samenwerkingsafspraken 
rondom mentale gezondheid op twee fronten uitbreiden. Ten 
eerste met het voorliggend veld ten behoeve van preventie.  
Ten tweede met partners in de zorg- en veiligheidsketen ten 
behoeve van voorkomen van escalaties en veiligheidsrisico’s. 

Doelgroep
Lokale professionals 

De volgende partners willen zich inzetten voor de  
uitvoering van één of meerdere van deze acties:
►  GGD West-Brabant, Dennis Aerts
►  gemeente Baarle-Nassau, Martin Gommers,  

Lenneke Hendriks, Harrie Mayen
►  Corpus Fysiotherapie, Paulien Wildhagen
►  Novadic-Kentron, Mariëlle van de Biezen
►  De La Salle, Theo Baart (VO-school)
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Om de ambities te realiseren uit lokale of regionale 
preventieakkoorden (in Baarle-Nassau Fitakkoord) 
is uitvoeringsbudget beschikbaar. 
Het Fitakkoord Baarle-Nassau heeft een positief 
advies ontvangen van de (landelijke) kerngroep 
Lokale Preventieakkoorden en heeft daarnaast ook 
succesvol het uitvoeringsbudget aangevraagd.  
De hoogte van het uitvoeringsbudget is afhankelijk 
van het inwoneraantal. Baarle-Nassau heeft bijna 
7.000 inwoners. Daarmee is voor Baarle-Nassau in 
2022 €10.000 uitvoeringsbudget beschikbaar. 
Ook voor 2023 is dit bedrag beschikbaar. Het 
beheer van het budget kan bij de gemeente of een 
andere partner neergelegd worden. Het is gelabeld 
aan het Fitakkoord en kan niet ingezet worden voor 
andere doeleinden.

Er is geen concrete verdeling van middelen 
gemaakt op basis van bovengenoemde acties.  
Dit omdat de acties nog verdere uitwerking vragen 
en we ruimte willen bieden om ook nieuwe acties 
toe te voegen. 

Organisatie, monitoring en evaluatie gaat de komende maanden nog vormgegeven 
worden. Een eerste stap zal zijn de inrichting van een kerngroep. 

Uit de ervaringen met de lokale sportakkoorden weten we dat het zeer waardevol  
is voor het draagvlak, de uitvoering en de borging van het Fitakkoord om een kern-
groep te hebben. De leden en de precieze taken van deze kerngroep zullen de 
komende periode worden ingevuld. Wat betreft de bezetting van de kerngroep valt 
te denken aan een vertegenwoordiger vanuit onderwijs, zorg, betrokken stichtingen, 
het bedrijfsleven en de gemeente. Wat betreft taken valt te denken aan budget-
beheer, opstellen van criteria voor toekenning budget, aanjagen en monitoren van 
de uitvoering, communicatie en positionering Fitakkoord in de gemeente. 

Het is wenselijk om voor de gemeente Baarle-Nassau een eigen kerngroep te  
ontwikkelen waarbij een sterke koppeling wordt gemaakt naar het Sportakkoord. 
Tijdens de actiesessie hebben verschillende partners, zoals bijvoorbeeld de GGD,  
al aangegeven graag deel te nemen in een dergelijke kerngroep. 

6 Financiering 7 Organisatie, monitoring 
en evaluatie
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De volgende partijen hebben meegedacht in de ontwikkeling, willen 
een rol spelen in de uitvoering en/of hebben aangegeven in de toekomst 
betrokken te willen worden bij het Fitakkoord:

►  Basisschool De Uilenpoort
►  De La Salle (voortgezet onderwijs)
►  Corpus Fysiotherapie
►  gemeente Baarle-Nassau 
►  GGD West-Brabant 
►  Gloria Atletiek
► Het Praktijkhuis Gezondheidscentrum 
► Hockey Club Baarle
►  Voetbalvereniging Gloria UC
►  jongerenwerk ContourdeTwern
►  Novadic-Kentron
►  Paardensportvereniging de Enclaveruiters
►  Sport’sCool
►  Sporthotel Bruurs

8 Partners
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Fitakkoord Baarle-Nassau  
is tot stand gekomen onder 
regie van formateur Marja 
Nieuwenhuis – SSNB, 
januari 2022


