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Jolanda Hogenbirk: heeft jarenlang in de film- en tv-wereld gewerkt. Na 2017 gaf ze haar 
succesvolle carrière een stevige wending. Minder stress en meer plezier waren nieuwe drijfveren. Ze 
heeft nu haar eigen wandelbedrijf en geeft onder meer FitStap op verschillende locaties in en rond 
Amsterdam. 
 
Eric Voet: is de nieuwe projectleider van FitStap en werkzaam bij de KWBN. Onder zijn leiding heeft 
FitStap enkele stevige veranderingen ondergaan. Eric licht tijdens deze workshop toe hoe je FitStap 
succesvol in de markt kan zetten. Jolanda zal vanuit haar ervaringen met FitStap meer inhoudelijk 
ingaan op het programma van FitStap. 
 

Vergroot je wandelaanbod met FitStap – het leefstijlprogramma 

voor Nederland 
Jij wilt aan de slag met de gezondheid van jouw deelnemers? Met het 

leefstijlprogramma FitStap krijg je uitgewerkte groepstrainingen om deelnemers 12 

weken lang te begeleiden in hun leefstijl. De speciale FitStap app ondersteunt met 

wekelijkse opdrachten het programma.  

 

Opdrachten en tips in de app zijn gericht op voeding, mentale coaching, cognitieve 

fitness en zelfstandige wandeltrainingen voor de deelnemer. Jouw rol als FitStap-

coach is essentieel voor het welslagen van de deelnemer in het bereiken van zijn zelf 

gestelde doel. Vandaar dat KWBN een speciale opleiding organiseert tot FitStap-

coach, voordat je met dit programma aan de slag gaat. 

 

In deze workshop nemen we een kijkje in het FitStap programma en gaan we enkele 

praktijkoefeningen doen. Eric vertelt hoe je je kansen vergroot om van FitStap een 

lokaal succes te maken. 

  

FitStap heeft in samenwerking met de Universiteit van Maastricht interventieniveau 

"Goed Onderbouwd" ontvangen. Daarnaast heeft het Ministerie van VWS FitStap als 

potentieel succesvol project opgenomen. Dit betekent dat VWS actief gemeenten 

uitnodigt om het project Natuurlijk FitStap lokaal uit te voeren. 

 

 

 

 

 


