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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 mee-
doen aan de samenleving. Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend. 
Gezondheidsvaardigheden zijn gemiddeld meer aanwezig bij hoog 
opgeleiden. We weten uit cijfers van CBS Statline1 dat er groot verschil 
is in (gezonde) levensverwachtingen 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 Gilze en Rijen. Er wordt bijvoorbeeld vanuit 
Fysiotherapie Jongh & van Osta Rijen meegedaan met de Nationale 
Diabetes Challenge. ZoHealthy (leefstijl en preventie) verzorgt ‘stoppen 
met roken begeleiding’. Het jongerenwerk vanuit R-Newt/Contour-
deTwern gaat actief het gesprek aan met jongeren rondom alcohol en 
drugsgebruik. Daarnaast zijn vele andere partijen zoals huisartsen, 
onderwijs, kinderopvang, GGD, leefstijlcoaches, zorgcentra, senioren-
verenigingen, verslavingszorg en natuurlijk de gemeente zelf al volop 
bezig met het stimuleren van gezond gedrag. 

Met het Fitakkoord Gilze en Rijen 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
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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.

Wie zijn wij?2 

►  Basecamp Fitness
►  basisschool De Bolster Gilze
►  De Coach-lijn – Leefstijlcoach
►  Dorpsteam Gilze en Rijen
►  Fysiotherapie Jongh & van Osta Rijen 
►  Fysiotherapie Mariastraat
►  gemeente Gilze en Rijen
►  GGD Hart voor Brabant
►  Hallo Gilze-Rijen 
►  huisartsenpraktijk Anne Frankplein, praktijk De Koning
►  huisartsenpraktijk Anne Frankplein, praktijk Fleerakkers 
►  jongerenwerker R-Newt/ContourdeTwern
►  kinderdagverblijf Spetters 
►  Novadic-Kentron 
►  Ondernemersvereniging GRIC
►  scholenstichting PCPO Midden Brabant
►  scholengroep Gilze, Hulten, Molenschot (Nuwelijn)
►  Seniorenvereniging Rijen (SVR)
►  Sport’sCool
►  Voetbalvereniging Rijen 
►  ZoHealthy Leefstijl en Preventie
►  Zorgcentrum St. Franciscus 
►  Zorroo 
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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 Gilze en Rijen 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. 

Er zal in eerste instantie niet gericht worden op inwoners van specifieke dorpen 
binnen de gemeente. Zowel bij inwoners van Gilze, Molenschot, Hulpen als 
Rijen kan gezondheidswinst behaald kan worden. 
Uiteraard zoeken we samenwerking met het Sportakkoord Gilze en Rijen.  
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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Bijna de helft van de ouderen drinkt 
onvoldoende vocht.
►  55% van de ouderen (65+) drinkt vol-

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

2020)

Relatief weinig volwassenen en senio-
ren roken ten opzichte van landelijk.
►  12% van de volwassenen (18-64 jaar) 

rookt. (GGD 2020) 

►  8% van de ouderen (65+) rookt. (GGD 

2020)

Alcoholgebruik onder jongeren tot 18 
jaar komt regelmatig voor en veel 
ouders vinden dat ook goed. 
►  26% van de jongeren (12-18 jaar) heeft 

de afgelopen 4 weken 5 of meer  

alcoholische drankjes gedronken bij 

een gelegenheid; (GGD 2019)

►  64% van de jongeren (12-18 jaar) 

geven aan dat ouders het goed 

vinden dat ze alcohol drinken;  

(GGD 2019)

►  11% van de jongeren (12-18 jaar) komt 

via ouders aan alcohol; (GGD 2019)

►  7% van de jongeren (12-18 jaar) heeft 

ooit lachgas gebruikt; (GGD 2019)

►  7% 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) 

De meeste kinderen spelen veel buiten, 
iets meer dan de helft gaat altijd lopend 
of zelf fietsend naar school.
►  10% van de kinderen (1 – 11 jaar) 

speelt minder dan 3,5 uur per week 

buiten; (GGD 2017)

►  55% van de basisschool kinderen 

komt altijd lopend of fietsend naar 

school; (GGD 2017)

Overgewicht is een aandachtspunt voor 
iedereen en zeker voor volwassenen en 
ouderen.
►  8% van de kinderen (0 – 11 jaar) heeft 

overgewicht (waarvan 1% obesitas); 

(GGD 2017)

►  10% van de jongeren (12 – 17 jaar) 

heeft overgewicht (0% obesitas); 

(GGD 2019)

►  47% van de volwassenen heeft over-

gewicht (waarvan 14% obesitas);  

(GGD 2020)

►  68% van de 65+’ers heeft overgewicht 

(waarvan 18% obesitas); (GGD 2020)

Een deel van de inwoners van Gilze en 
Rijen heeft moeite financieel rond te 
komen. 
►  8% van de gezinnen heeft moeite 

rond te komen; (GGD 2017)

►  8% van de volwassenen heeft moeite 

rond te komen. (GGD 2020)

►  5% van de 65+’ers heeft moeite rond 

te komen. (GGD 2020)

Dagelijkse porties groente en fruit 
worden door een deel van de kinderen 
niet gehaald.
►  Van de kinderen (1 – 11 jaar) eet 78% 

dagelijks fruit, 68% eet dagelijks 

groente en 99% eet dagelijks ontbijt; 

(GGD 2017)

Om aan te sluiten bij de uitdagingen en kansen in Gilze en Rijen is het van belang om te weten 
hoe het nu gaat. Hoe gezond is Gilze en Rijen? 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 Gilze en Rijen?
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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 basisvoorzieningen 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 Gilze en Rijen?  
Wat zijn onze uitgangspunten en hoe zorgen  
we voor focus en samenhang? 
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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.
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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 Gilze en Rijen op donderdag 2 december 
2021 zijn lokale partners gestart met het uitwerken van acties uit het 

5 Acties
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Fitakkoord. Aanwezige partners hebben  
aangegeven bij welke acties ze graag betrok-
ken zouden willen zijn en hebben daarna over 
desbetreffende 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 Overgewicht 

Op het gebied van het terugdringen van overgewicht in Gilze en Rijen gaan we  
inzetten op de onderstaande acties. 

Actie 1 – Overgewicht 
Integrale aanpak overgewicht bij kinderen

Omschrijving
We willen inzetten op een integrale aanpak van overgewicht bij kinderen. Het  
creëren van een sluitende keten: signalering, passend aanbod, brede kijk op  
onderliggende problematiek en het volgen van gezinnen in de tijd. We realiseren  
ons dat dit tijd kost en zullen deze actie in verschillende onderdelen gaan  
opknippen/uitvoeren. 
Eerste acties kunnen zijn het zoeken van een link met bestaande projecten voor  
kinderen. En daarnaast het bewust maken van ouders over gezonde voeding en 
bewegen bijvoorbeeld via informatie avonden.  

Doelgroep
Kinderen van 0 tot 12 jaar
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Actie 2 – Overgewicht 
Afspraken maken met supermarkten over 
gezonde voeding

Omschrijving
Samen met verschillende professionele partners willen we het 
gesprek aangaan met supermarkten over het makkelijker maken 
van de gezonde keuze. Hierbij wordt gedacht aan de juiste prijs-
verschil tussen gezonde en ongezonde voeding of bijvoorbeeld  
de gezonde of ongezonde producten die op ooghoogte in de 
schappen liggen. 
Een eerste actie is het benutten van directe ingangen vanuit  
partners van het Fitakkoord bij de supermarkten. En vervolgens  
in overleg gaan met de supermarkten.  

Doelgroep
Kinderen, volwassenen en ouderen  

Actie 3 – Overgewicht 
Te voet of met de fiets naar school

Omschrijving
We willen inwoners in Gilze en Rijen op een laagdrempelige manier 
stimuleren tot meer bewegen: door ze te voet of met de fiets naar 
school of het werk te laten komen. Dat komt hun beweeggedrag 
ten goede. En voor kinderen heeft het ook positief effect op zelf-
vertrouwen van het kind en de verkeersveiligheid. We doen dit  
bijvoorbeeld d.m.v. ludieke acties. Denk aan het belonen als je te 
voet of met de fiets naar school/werk gaat.  

Doelgroep
Kinderen, volwassenen 

De volgende partners willen zich inzetten voor de uitvoering van 
één of meerdere van deze acties:
►  GGD Hart voor Brabant, Nanneke Thijssen
►  De Coach-lijn, Karlijn van Beijsterveldt
►  Fysiotherapie Mariastraat rijen, Charlotte de Haas,  

Mechtild van der Ven 
►  ZoHealthy, Adriënne van den Bosch
►  gemeente Gilze en Rijen, Martin Gommers, Floor Huijben
►  jongerenwerk R-Newt/ContourdeTwern, Jeanine Bouman
►  Sport’sCool, Cor Zijlmans 
►  PCPO Midden-Brabant, Ferry Holierhoek
►  Kinderdagverblijf Spetters, Nicole Roovers
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Actie 5 – Alcoholgebruik 

(gedoog) Cultuur alcoholgebruik aanpakken

Omschrijving
We gaan in gesprek gaan met cafés en sportverenigingen over het 
schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Hierbij gaan we  
in kaart brengen waar er winst valt te behalen. We willen in samen-
werking met de cafés ludieke (landelijke) acties toepassen die het  
alcoholgebruik van jongeren aanpakken. 

Doelgroep
Cafés en sportverenigingen – en jongeren

5.2 Problematisch alcoholgebruik 

Op het gebied van het terugdringen van problematisch alcohol-
gebruik in Gilze en Rijen gaan we inzetten op de onderstaande 
acties. 

Actie 4 – 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.

Doelgroep
Jongeren en ouders
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Actie 6 – Alcoholgebruik 

Alcoholgebruik ouderen achter de voordeur

Omschrijving
Organisaties (Seniorenverenigingen) gaan samen met profes-
sionals het gesprek aan met ouderen over eenzaamheid en 
alcohol gebruik achter de voordeur. Dit alcoholgebruik moet 
inzichtelijk worden en vervolgens met behulp van campagnes 
en interventies worden aangepakt. 
Een eerste actie kan zijn het in gesprek gaan met organisaties 
(Seniorenverenigingen/GGD/dorpsteams) over wat het precieze  
probleem is en wat zij nodig denken te hebben: Ligt het pro-
bleem op daadwerkelijk teveel alcoholgebruik of is er een onder-
liggend probleem zoals eenzaamheid?
Een andere stap is het analyseren van data/verkrijgen van infor-
matie bij de huisartsen over hoe groot de populatie is met een 
alcohol probleem en/of eenzaamheidsprobleem.

Doelgroep
Ouderen

De volgende partners willen zich inzetten voor de uitvoering van  
één of meerdere van deze acties:
►  GGD Hart voor Brabant, Tabitha Fondse
►  Seniorenvereniging Rijen (SVR), Christ Maas
►  ZoHealthy, Adriënne van den Bosch
►  Basecamp Fitness, Kees Hermsen 
►  jongerenwerk R-Newt/ContourdeTwern, Jeanine Bouman
►  Novadic-Kentron, Aydin Akkaya
►  gemeente Gilze en Rijen, Harrie Mayen
►  Zorgcentrum St. Franciscus
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5.3 Roken 
 
Op het gebied van het terugdringen van roken in Gilze en Rijen gaan we  
inzetten op de onderstaande actie.

Actie 7 – Roken 

Inzetten op rookvrije omgeving (sport)

Omschrijving
Door opnieuw te kijken naar de huidige afspraken rondom een rookvrije 
(sport)omgeving in Gilze en Rijen, brengen we in kaart waar nog winst  
te behalen valt. We zullen gebruik maken van bestaande (landelijke)  
programma’s om roken nog meer te ontmoedigen. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de landelijke campagne van ‘Rookvrije Generatie’. Hierbinnen 
wordt een stappenplan aangeboden naar een rookvrije sportomgeving. 
We zetten in eerste instantie in op sportaccommodaties om daarna te 
richten op andere omgevingen. 
Ook gaan we kijken naar alternatieve stimuleringsmaatregelen, bijvoor-
beeld in de vorm van een eenmalige subsidie voor het rookvrij maken 
van een sportaccommodatie. 
Een eerste stap is inzicht krijgen in welke accommodaties rookvrij zijn en 
welke niet. Om vervolgens een prioritering te maken van deze accom-
modaties. Ook kan er een communicatiecampagne opgezet worden.

Doelgroep
Kinderen, jongeren en volwassenen.

De volgende partners willen zich inzetten voor de uitvoering 
van actie:
►  GGD Hart voor Brabant, Tabitha Fondse
►  ZoHealthy, Adriënne van den Bosch
►  Novadic-Kentron, Aydin Akkaya
►  jongerenwerk R-Newt/ContourdeTwern, Jeanine Bouman
►  gemeente Gilze en Rijen, Harrie Mayen
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Actie 8 – Algemeen 

Gezonde sportomgeving

Omschrijving
Inzetten op een gezonde sportomgeving op 
gebied van roken, alcohol en voeding. Dit met 
behulp van landelijke campagnes en door 
samenwerking tussen lokale professionals  
en sport aanbieders. 
Een eerste stap kan zijn om sportaccommoda-
ties te benaderen. Hierbij wordt nadrukkelijk 
aansluiten gezocht bij het Sportakkoord.

Doelgroep
Kinderen en volwassenen.  

5.4 Algemeen 

In de gemeente Gilze en Rijen gaan we naast de thema’s vanuit het  
landelijk preventieakkoord ook inzetten op een aantal algemene acties. 

Actie 9 – Algemeen 

JOGG gemeente 

Omschrijving
De mogelijkheden bespreken met ver-
schillende partners om als gemeente 
Gilze en Rijen aan te sluiten bij JOGG. 
Vanuit hier kunnen landelijke campagnes 
op lokaal niveau worden opgestart om op 
die manier te werken aan de gezondheid 
van de kinderen in Gilze en Rijen. 

Doelgroep
Kinderen en jongeren 0 tot 18 jaar 
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Actie 10 – Algemeen 

Mentale gezondheid

Omschrijving
Naast de omschreven acties willen we in dit Fit-
akkoord ook actief de link leggen met mentale 
gezondheid. In de gemeente Gilze en Rijen zien 
hulpverleners steeds vaker inwoners met psychische 
kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek.  
We willen het lokale netwerk en de samenwerkings-
afspraken 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 veilig-
heidsrisico’s. 
Eerste stappen kunnen zijn nagaan wat er al is, een 
algemeen advies schrijven en een actieplan maken.  

Doelgroep
Lokale professionals

Tot slot willen we meer partijen benaderd om aan te sluiten bij 
de uitvoering van de ambities van het Fitakkoord. Richting 
inwoners willen we ambassadeurs inzetten om het Fitakkoord 
en de verschillende thema’s onder de aandacht te brengen. 

De volgende partners willen zich inzetten voor de uitvoering  
van één of meerdere van deze acties:
►  GGD Hart voor Brabant, Nanneke Thijssen
►  Basecamp Fitness, Kees Hermsen 
►  Fysiotherapie Mariastraat Rijen, Charlotte de Haas, Mechtild 

van de Ven 
►  jongerenwerk R-Newt/ContourdeTwern, Jeanine Bouman
►  gemeente Gilze en Rijen, Martin Gommers, Harrie Mayen, 

Lenneke Hendriks
►  ZoHealthy, Adriënne van den Bosch
►  Sport’sCool, Cor Zijlmans 
►  PCPO Midden-Brabant, Ferry Holierhoek
►  kinderdagverblijf Spetters, Nicole Roovers
►  De Coach-lijn, Karlijn van Beijsterveldt
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Om de ambities te realiseren uit lokale of regionale 
preventieakkoorden (in Gilze en Rijen Fitakkoord) is 
er uitvoeringsbudget beschikbaar. 

Het Fitakkoord Gilze en Rijen 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. Gilze en Rijen heeft 26.000 
inwoners. Daarmee is voor Gilze en Rijen in 2022 
€20.000 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 Fit-
akkoord 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 vorm gegeven 
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 Gilze en Rijen een eigen kerngroep te ontwik-
kelen waarbij een sterke koppeling wordt gemaakt naar het Sportakkoord. Tijdens 
de actiesessie hebben verschillende partners (de GGD, ZoHealthy en Basecamp  
Fitness) 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:

►  Basecamp Fitness
►  basisschool De Bolster Gilze
►  De Coach-lijn – Leefstijlcoach
►  Dorpsteam Gilze en Rijen
►  Fysiotherapie Jongh & van Osta Rijen 
►  Fysiotherapie Mariastraat
►  gemeente Gilze en Rijen
►  GGD Hart voor Brabant
►  Hallo Gilze-Rijen 
►  huisartsenpraktijk Anne Frankplein, praktijk De Koning
►  huisartsenpraktijk Anne Frankplein, praktijk Fleerakkers 
►  jongerenwerker R-Newt/ContourdeTwern
►  kinderdagverblijf Spetters 
►  Novadic-Kentron 
►  Ondernemersvereniging GRIC
►  scholenstichting PCPO Midden Brabant
►  scholengroep Gilze, Hulten, Molenschot (Nuwelijn)
►  Seniorenvereniging Rijen (SVR)
►  Sport’sCool
►  Voetbalvereniging Rijen 
►  ZoHealthy Leefstijl en Preventie

8 Partners
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