
Breng je stad of locatie in beweging !



K’X Creations
Bureau met focus op concepten in: 
• gezondheid

• sport/beweging

• voeding (groenten en fruit)

• kids

Structuur
• K’X Creations is verbonden met FBD, een grafisch bureau uit de regio 

Antwerpen. In totaal staat een vast team van 15 personen ter uwer 
beschikking.

Team gezondheid - sport/beweging
• Bewegings- en sportcoaches

• Professionele sporters

• Voedingsdeskundigen – koks

• Kinesisten
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K’X Creations
Referenties
• All Day Long: nationale campagne ter bevordering van groenten en fruit 

(overheidsproject)
• Go Active: bewegsingsconcept voor kinderen basisonderwijs (Mc 

Donalds)
• Klasconditie: educatief project rond beweging voor kinderen uit het 

basisonderwijs met als apotheose het bezoek aan de Olympische spelen 
(Mc Donalds)

• Cooking Class: kinderen leren omgaan met (gezonde) voeding (Colruyt)
• Fit Fit Hoera: beweginsconcept voor kleuters (Veiling Hoogstraten)
• Topdagen: bewegingsconcept (Ministerie van sport)
• Samen in Topform: bewegingsconcept (Ministerie van sport)
• Fruit een lekkere buit: internationaal didactisch project met wedstrijden 

rond het thema fruit (Zespri) 
• Lekker zomeren: kusttour rond fun, beweging en tastings
• Fit-o-City: bewegingsconcept in vaste en mobiele vorm
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Sportieve invalshoek 
• Trend naar individuele en ongeorgansieerde sporten

• Tijd voor sport komt onder druk omwille van steeds 
drukkere privé en professionele agenda

• Lopen kent sterke aantrek vanuit alle conditieniveaus 

Gezondheid
• Direct verband tussen sport en zorgkost

• Helft van stedelijke bevolking doet 1x / week aan sport

• 30% sport nooit

Stadsontwikkeling - citymarketing
• Sport en beweging in een stad heeft een versterkend 

effect op dynamiek, aantrekkelijkheid, sociale interactie. 

Online media
• Sport gaat verder dan het fysiek doen, veel sportbeoefenaars vragen en 

zoeken interactie als motivator, opvolging, bevestiging, 
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Missie
Zoveel mogelijk inwoners aanzetten tot actief 
bewegen in de gemeente/stad. 
passievelingen, recreanten, sportievelingen, jongeren, volwassenen, 
senioren, personen met (lichte) handicap, verenigingen, organisaties, 
bedrijven, onderwijs

Een laagdrempelig project voor het brede publiek.
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Doelstellingen
• Gezondheidspromotie in de stad.

• Bevolking bewust maken van een evenwichtige 
levensstijl.

• Actief platform aanbieden (bewegingsparcours, 
programma’s, tips & tricks, 
resultaten opvolgen, voeding).  

• Bewegingsproject gebaseerd op stimuleren en 
optimaliseren van algemene conditie
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Doelgroepen
Inwoners van een stad
• Aangepast voor elk niveau

• Snel bereikbaar voor iedere inwoner

Scholen
• Specifieke (deel)omloop voor scholen 

Verenigingen
• Jeugdverenigingen, seniorenclubs, sportclubs

• Bewegingsdag

Bedrijven of andere organisaties
• Gezondheid op het werk

• Stimuleren van een gezonde levenststijl

• Tijdens middagpauze

Personen met een lichte handicap
• Eventueel bijkomende, aangepaste opdrachten

5



Beweging in 
de stad

Beweging in de stad
• Laagdrempelig, Fit-O-City is er voor iedereen

• Bewegingsprikkels, overal in de stad

• Iedereen bepaalt zelf zijn tempo

• Tips in functie van de moeilijkheidsgraad

Algemene conditie
Het parcours en fysieke opdrachten is opgesteld in functie van 
algemene conditie:

• Lenigheid � Stabilisatie

• Kracht � Snelheid

• Evenwicht � Uithouding

• Coördinatie
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Niveaus: 
Gezond – Fit - Atleet

Gezond (passieveling)
• Inwoners die nog niet aan sporten doe, een laagdrempeling basisconcept aanbieden.  
• Algemene beweging/conditie is een eerste stap.

Fit (recreant)
• ‘doe-parcours’ aanreiken waarop conditie kan verbeterd worden 
• eventueel gekoppeld aan doe-opdrachten.  
• Mogelijkheid tot bijhouden van resultaten op website.
• Fit-O-City is hier een doel op zich (beweging – algemene conditie) 
• kan bijdragen tot de overstap richting sportclub.

Atleet (sportieveling)
• parcours als trainingen en algemene conditieopbouw met voordeel van online 

registratie van tijden
• Multidisciplinaire opdrachten 
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Op het parcours (fysieke opdrachten) en op de website wordt gewerkt 
met drie niveaus. Dit niveau kan bepaald worden op basis van een aantal 
proeven, maar onze voorkeur is om dit de persoon zelf te laten bepalen. 



Parcours
Uitstippelen rekening houdend met de 

uitdagingen in een stedelijke omgeving
• Lussensysteem

• Enkele gekoppelde of ingesloten lussen

• Afstand: 3, 5, 6 km

• Rustige plaatsen,  nog te ontdekken, veiligheid,  zeker 
mate van discretie (voor bepaalde oefeningen)

• Respect voor ruimtelijke ordening en stadsarchitectuur

• Integratie van toerisme

• Vekeersveiligheid
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Panelen
Duurzaam met respect voor de omgeving
• Verwisselbare borden

• Toelichting, illustratie, verschil in niveau

• QR code voor online registratie van tijden

• Grondplan met aanduiding vorig en volgend paneel

• Eventueel signalisatiewijzers tussen de panelen
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Uitrusting
Parcours met of zonder toestellen
• Stad als fitnesszaal (trap voor step up, helling voor spurt, bank voor push 

ups, lantaarn voor staande hoogtesprong, ...) 

• Nadruk op oefeningen die staand kunnen uitgevoerd worden

• Eventueel beperkte bijkomende hulpmiddelen 

• Beweegtuinen en toestellen zijn meer gericht op een specifieke 
oefening en geven bijkomende uitstraling en aantrek aan het parcours. 
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On line 
‘Fitometer 2.0’11



On line 
‘Fitometer 2.0’

• Gepersonaliseerde website www.fitocity.be/uwstad ... of via directe link op 
www.fitocity.be 

• Toelichting concept

• Volledige toelichting van oefeningen en parcours

- Opdracht

- Locatie (google maps)

- Illustratie

- Beeldmateriaal

• Nieuwstopics in functie van het niveau

• Koppeling, pagina met sportieve initiatieven van de stad

• Mogelijkheid tot een actieve rol in input en update van nieuws, events, 
gebeurtenissen, ... omtrent beweging en sport in de stad
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Communicatie
• Opening parcours met focus op pers of in kader van stadsfestival

• Folder verspreid via de stad aan stadsdiensten, toerisme, scholen, verenigingen, dokters, 
...

• Regelmatige verzending van een e-zine via Fit-o-City platform én via stadsmedia

• Integratie van beschikbare inhoud in lokale media ‘de wekelijkse ‘Fit-o-City column’

• Sociale media: community ‘spread the word’
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Aanbod aan stad, 
gemeente of park

In overleg met diensten ruimtelijke ordening, sport, toerisme, 

communicatie: 
• Opbouw en realisatie parcours 

• Personalisatie borden

• Personalisatie website 

• Opmaak en productie communicatiemateriaal (brochure, ...)

• Openingsevent

• Fit-O-City ‘licentie’
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Fit-o-City licentie
Fit-o-City staat voor een kwaliteitsvol bewegingsconcept dat leeft !
• Uitrusting parcours

• Onderhoud panelen

• Bevordering gebruik

• Gebruik website

• Up to date houden website

• Nieuwsbrieven

• Kennis- en ervaringsoverdracht tussen gemeentes
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Fit-o-City mobiel
Een Fit-o-City parcours opgebouwd tijdens een event:
• Mobiele borden met toestellen

• Begeleiding door ervaren sporters

• Kan in combinatie met fun, sampling, ... 
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Fit-o-City contact
Fit-o-City is een concept van K’X Creations:

Contactgegevens:
• Peter De Voght, Business Development Manager

peter@kxcreations.be - 0475 70 24 71

• Frank Leenders, Managing Director
frank@kxcreations.be - 0477 377 444

K’X Creations   www.kxcreations.be 011 48 07 70


