Maakt bewegen mogelijk voor iedereen!

Bedrijven

INTRODUCTIE
Ben jij klaar voor QR-FIT?
Hier lees je alles over dè beweegmogelijkheid voor
iedereen. QR-FIT biedt op een laagdrempelige,
functionele, flexibele en bovenal innovatieve manier
een nieuwe beweegmogelijkheid aan voor jong en
oud.
Wij bieden dè tool aan waarmee mensen op een
unieke manier en onder digitale begeleiding van ons
als professionals zelf voor voldoende
lichaamsbeweging kunnen zorgen.
Door meer mensen aan de landelijke beweegnorm te
laten voldoen en hierbij zitgedrag te verminderen
draagt QR-FIT bij aan een gezonder en vitaler leven
voor iedereen. Onze dienst speelt in op de behoeftes
van de moderne tijd en maakt bewegen
toegankelijker, aan de hand van technologische
trends en ontwikkelingen.
Onze gezondheid bevorderende beweegroutes
bestaan uit fysieke en digitale aspecten. Bij het
scannen van een QR-code op de palen ontvang
je een oefening op jouw niveau. Deze oefening
rouleerd elke dag, waardoor iedere dag een unieke
beweegervaring is!
‘’Samen met QR-FIT brengen we
Nederland in beweging!’’
- TEAM QR-FIT -
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DE BEWEEGROUTES
Bewegen in de buitenlucht wordt leuker en
uitdagender met de gratis beweegroutes
van QR-FIT!
Op de beweegroutes zijn palen met
QR-codes geplaatst. Wanneer je deze code
scant ontvang je een oefening die je op je
eigen niveau kan uitvoeren. Van beginnende
sporters tot experts in bewegen, QR-FIT heeft
het perfecte beweegaanbod voor iedereen.
Bewegen is gratis en
voor iedereen!

Unieke beweegroutes
Onze beweegroutes zijn dynamische en
kunnen breed worden ingezet binnen de
maatschappij. De verschillende
roulatiesystemen van de oefeningen maken
de beweegroutes uniek. Het roulatiesysteem
zorgt ervoor dat de oefeningen dagelijks
rouleren, zo is elke dag een unieke
beweegervaring. Onze routes kunnen worden
ingezet in (beweeg)parken, recreatieparken,
bedrijfsterreinen, woonwijken en
schoolpleinen. Daarnaast zijn de routes
geschikt voor mensen van jong tot oud door
de keuze uit verschillende niveaus per
oefening.
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Makkelijk te gebruiken
De beweegroutes zijn eenvoudig te
gebruiken door de korte uitleg en duidelijke
instructievideo’s. In de gratis QR-FIT app
krijg je direct toegang tot alle routes en
oefeningen. Vindt een route bij jouw in de
buurt, scan de QR-code op de paal en begin
met bewegen op je eigen niveau.
Bewegen is voor iedereen
Voor mensen die een oefening door
bijvoorbeeld een blessure niet kunnen
uitvoeren is er met één druk op de knop de
mogelijkheid om een vervangende oefening
te krijgen. De nieuwe oefening zorgt er voor
dat je ook met een blessure kunt blijven
bewegen.
Onze oefeningen zijn beschikbaar op
verschillende niveaus, hiernaast werken de
spierversterkende en conditionele
oefeningen ook preventief tegen blessures.

‘’Bewegen is super belangrijk en
met de beweegroutes van QR-FIT zijn
wij er van overtuigt dat we een
beweegvriendelijke leefomgeving
kunnen creëren!’’
Tim Kappen

Coördinator beweegteam Westervoort
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INNOVATIE
De bijdrage van QR-FIT
Door meer mensen aan de landelijke
beweegnorm te laten voldoen en hierbij
zitgedrag te verminderen draagt QR-FIT bij
aan een gezonder en vitaler leven voor
iedereen. Onze dienst speelt in op de
behoeftes van de morderne tijd en maakt
bewegen toegankelijker, aan de hand van
technologische trends en ontwikkelingen.

Het roulatiesysteem
De combinatie tussen fysieke producten en
een digitale dienst maakt QR-FIT uniek. Met
de QR-FIT app wordt je uitgedaagd om te
bewegen. Onze beweegroutes zijn nooit
hetzelfde dankzij het roulatiesysteem van
oefeningen achter de QR-codes. Hierdoor
rouleren de oefeningen iedere 24 uur,
waardoor elke dag een unieke
beweegervaring is.
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De QR-FIT app
De beweegroutes zijn voor iedereen gratis te
gebruiken. De QR-FIT app is gemaakt om
mensen te motiveren en ervoor te zorgen
dat ze meer gaan bewegen. Zo zie je in één
oogopslag alle beschikbare beweegroutes
en heb je toegang tot alle oefeningen van
QR-FIT.
In de QR-FIT app is het onder andere
mogelijk om routes te selecteren, routes te
starten, QR-codes te scannen en je
beweegniveau aan te passen. Wij blijven
continu inspelen op de nieuwste trends en
ontwikkelingen. Dit doen we op zowel
technische als fysiek (sport)gebied. Het
toevoegen van spelelementen, uitdagingen
en community building maakt QR-FIT
onderscheidend en toekomstbestendig.

MISSIE EN VISIE
Missie
Onze missie is om meer mensen in beweging
te brengen door laagdrempelig, functioneel,
uniek en flexibel beweegaanbod te creëren
wat voor iedereen toegankelijk is.
Visie
Wij geloven dat technologische trends en
ontwikkelingen kunnen bijdrage aan een
vitaler Nederland. Door blijvend in te spelen
op deze trends en ontwikkelingen willen wij
meer mensen aan de landelijke beweegnorm
laten voldoen. Hierbij staan de wensen en de
behoeften van de gebruikers centraal.

‘’Mensen kunnen op een
laagdrempelige manier en op eigen
niveau in beweging komen. Dit is
waarom wij geloven in de QR-FIT
beweegroutes!’’
Dorien verschuijten

Recreatiepark Ter Spegelt
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ONZE DOELEN
Meer mensen aan de landelijke
beweegnorm laten voldoen

Een gezonde en beweegvriendelijke
werkomgeving creëren

Continuïteit in het gebruik creëren
met professionele begeleiding

Maatschappelijke betrokkenheid
vergroten

Met gezonde spieren zieke
spieren genezen
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De samenwerking
Onze beweegroutes in combinatie met de
QR-FIT app daagt mensen uit om meer te
gaan bewegen. In samenwerking met
gemeenten, bedrijven, scholen en
recreatieparken wordt er een beweegroute
op maat gemaakt. Zo zorgen we er samen
voor dat de beoogde doelen worden
behaald en de route naar wens wordt
uitgezet.
Samen met jouw bedrijf zorgen we voor
optimaal gebruik van de beweegroute.
Hierbij is de communicatie met de directie
of toegewezen eindverantwoordelijke
essentieel.

GEZOND EN VITAAL
Jouw bedrijf in de spotlights
Onze beweegroutes kunnen breed ingezet
worden binnen de maatschappij. Voor
bedrijven kan QR-FIT ingezet worden om de
gezondheid en vitaliteit van medewerkers
te verbeteren.
Is jouw bedrijf klaar voor QR-FIT?
Wij zorgen ervoor dat de beweegroute
perfect aansluit bij jouw bedrijf. Zo krijgt
de beweegroute de uitstraling van jouw
bedrijf met een eigen naam, is de route te
herkennen aan het logo van jouw bedrijf en
worden er op maat gemaakte activaties
georganiseerd. Op deze manier zetten wij
jouw bedrijf in de spotlights!
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PROBEER HET ZELF!
Wandel of ren
Scan de QR-code
Kies je niveau
Bekijk de video
Doe de oefening
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SCAN JE FIT!

Scan de code
voor een leuke,
sportieve en
uitdagende oefening!
*Deelname op eigen risico

REN

SCAN

TRAIN
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Hoe werkt het?
Scan de QR-code en bekijk de instructievideo

www.QR-FIT.nl
06 28 07 60 06

