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1 Inleiding
1.1 FITNED.NL

FITNED.NL is een registratiesysteem voor het registreren van alle instructeurs, trainers en docenten
in de fitnessbranche. Het is gebaseerd op onafhankelijke nationale registers die samenkomen in een
centrale database.
Door de kwaliteitsbewakingsprocedure erkent NL Actief dat de instructeur gekwalificeerd is in zijn
werk en in staat is om klanten, werkgevers en partners in de gezondheidssector het benodigde
vertrouwen te geven in zijn professionaliteit. Registratie betekent dat een fitnessprofessional voldoet
aan een aantal voorgeschreven normen en dit reglement onderschrijft en dat hij zich inzet voor het
verhogen van deze normen middels een proces van voortdurende professionele ontwikkeling.
FITNED.NL is het officiële register voor fitnessprofessionals. Dit register wordt beheerd door
Brancheorganisatie NL Actief. NL Actief heeft in overleg met de branche en overheid een
onafhankelijk, objectief en een op Nederlandse en Europese normen gebaseerd kwalificatiesysteem
ingericht.
Toelating tot het Nederlandse FITNED.NL register zal door NL Actief, op basis van de door de
Nederlandse branche bepaalde normen, worden gecontroleerd en uitgevoerd. Eenieder die tot het
register wil worden toegelaten, zal het Nederlands branche-examen met goed gevolg moeten
afleggen en het reglement FITNED.NL en de voorwaarden moeten onderschrijven.

1.2 NL Actief

NL Actief brancheorganisatie vertegenwoordigt in Nederland een netwerk van sport- en
bewegingscentra. Ondernemers aangesloten bij NL Actief bieden dienstverlening op het gebied van
preventie, gezondheid, ontspanning en fitness. NL Actief bevordert de ontwikkeling, de kwaliteit, de
maatschappelijke positie en het succes van de fitnesscentra. NL Actief is dé organisatie, die
essentieel is voor een leven lang verantwoord bewegen van individuen en maatschappelijke
groeperingen.
NL Actief levert o.a. een bijdrage in de ontwikkeling, realisatie en bewaking van beroepsprofielen,
competentie-eisen en eindtermen. NL Actief werkt daarbij samen met beleidspartners uit
ondernemerschap, onderwijs en opleidingen, sport- en bewegen, wetenschap - gezondheid en
welzijn, communicatie- en overheidsinstellingen op macro- en meso-niveau.
NL Actief is een organisatie zonder winstoogmerk, met o.a. als doel het ondersteunen van de
professionele erkenning en het verhogen van normen voor fitnessprofessionals.

1.3 Doelstelling Register voor fitnessprofessionals

NL Actief heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van de fitnessprofessional te bevorderen en de
deskundigheid te bevorderen en te beschermen, onder meer door middel van het FITNED.NL
Register voor fitnessprofessionals.

1.4 Kwalificatiedossier sport

Het kwalificatiedossier sport beschrijft wat er verwacht wordt van de (beginnende)
beroepsbeoefenaar. Met behulp van het kwalificatiedossier ontwikkelen opleidingsinstituten de
opleidingen. In het kwalificatiedossier worden de kerntaken, werkprocessen en competenties uit het
kwalificatiedossier Sport en Bewegen beschreven. Het kwalificatiedossier wordt vanaf 1 augustus
2015 beheerd door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), voorheen
Calibris.
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SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de
kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.
Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema's op het snijvlak van
beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en
doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.
Het kwalificatiedossier voor de fitnessbranche voldoet aan de normen van de ministeries van VWS en
OC&W. Het is, waar het de beroepscompetenties binnen fitnesssector betreft, bedoeld om invulling
te geven aan wat de kwalificaties en competenties zijn, om het beroep van bewegingsdeskundige in
de fitnessbranche veilig en effectief uit te kunnen oefenen.

2 Doel reglement
A.
B.

Dit reglement heeft tot doel nadere regels met betrekking tot het registreren in FITNED.NL te
geven.
Het Register FITNED.NL heeft tot doel de samenleving een register te bieden waarin op het
terrein van fitnessbegeleiding werkzame gekwalificeerde bewegingsdeskundigen zich kunnen
laten inschrijven en dat geraadpleegd kan worden door degene die behoefte heeft aan een
dergelijke deskundige.

3 Begripsbepalingen
Voor toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
 het reglement:
het onderhavige reglement
 FITNED.NL:
het officiële register voor fitnessprofessionals
 de geregistreerde:
de natuurlijke persoon die is toegelaten tot het register
 de aanvrager:
de natuurlijk persoon die de wens te kennen gegeven heeft te
worden toegelaten in het register
 de aanvraag:
de digitale uiting via de website van FITNED.NL van de
aanvrager inzake de wens te worden toegelaten tot het register
 het digitale
het door de FITNED.NL verstrekte digitale aanvraagformulier ten
aanvraagformulier:
behoeve van het doen van een aanvraag; www.FITNED.NL
 erkend branchediploma:
Niveau 2: Assistant fitnesstrainer
Niveau 3: Fitnesstrainer A, Groepslesdocent
Niveau 4: Fitnesstrainer B/Personal Trainer
Niveau 4+: Bewegingsdeskundige Prediabetes / NAH / BOO
Niveau 5: Fysiotherapeut*, Leefstijlcoach**
 Fysiotherapeut:*
*diploma Fysiotherapie, registratie BIG-register en minimaal 3
jaar werkervaring in de fitnessbranche
 Leefstijlcoach:**
**HBO Diploma opleiding Sport en Bewegingseducatie (HAN
SBE) en minimaal 3 jaar werkervaring in de fitnessbranche
 de registerbijdrage:
de financiële bijdrage welke de geregistreerde eenmalig aan de
vereniging NL Actief dient te voldoen in verband met de
inschrijving in het register. Tijdstip van betaling is afhankelijk
van de inschrijvingsdatum
 NL Actief (voorheen
De branchevereniging voor de Nederlandse Sport- en
Fit!vak):
Bewegingscentra
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SBB (voorheen Calibris):
kwalificatiedossier sport:

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.
Het kwalificatiedossier sport beschrijft wat er verwacht wordt
van de (beginnende) beroepsbeoefenaar

4 Toelating
Tot het register wordt toegelaten de natuurlijke persoon die voldoet aan de in dit reglement gestelde
voorwaarden en ethische gedragsregels die NL Actief een aanvraag tot toelating heeft doen
toekomen overeenkomstig het gestelde in dit reglement.

4.1 FITNED.NL – Kwalificaties, Beroepen en Registratiestatus

Er zijn verschillende beroepsniveaus binnen de fitnessindustrie. FITNED.NL geeft transparantie door
middel van het toekennen van een zogenaamde ‘registratiestatus’. Deelname aan FITNED.NL
geschiedt op basis van de norm binnen het kwalificatiedossier sport en voldoet aan de normen van
de ministeries van VWS, OC&W en EQF (European Qualification Framework). Het is bestemd voor
trainers met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van erkende trainer in de
fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen.
NL Actief heeft een Beroepscommissie opleidingen welke bestaat uit branche experts, werkgevers en
opleiders uit heel Nederland, die samenkomen om te bepalen welke vaardigheden, kennis en
competenties vereist zijn voor professionals op het gebied van lichaamsbeweging om hun beroep
veilig, doeltreffend en verantwoord uit te oefenen. De ontwikkelde normen worden gebruikt door
opleidingen in zowel het onderwijsstelsel (OC&W) en particulier onderwijs die individueel zijn
gecontroleerd om te zien of zij de opleiding juist en op professionele wijze uitvoeren. Voor een lijst
van de door NL Actief erkende opleidingsinstituten, zie www.nlactief.nl.
FITNED.NL beroepen en de registratiestatus die is toegekend aan FITNED.NL-leden, zijn binnen
Nederland gebaseerd op normen voor:
Niveau 2
Assistent Fitnesstrainer (uitwerking volgt)
Niveau 3
Fitnesstrainer A
Groepslesdocent
Niveau 4
Fitnesstrainer B
Niveau 4+
Bewegingsdeskundige Prediabetes
Bewegingsdeskundige Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)
Bewegingsdeskundige Overgewicht en Obesitas (BOO)
Niveau 5
Fysiotherapeut*
Niveau 5
Leefstijlcoach**
*Fysiotherapeut: diploma Fysiotherapie, registratie BIG-register en minimaal 3 jaar werkervaring in
de fitnessbranche
**Leefstijlcoach: HBO Diploma opleiding Sport en Bewegingseducatie (HAN SBE) en minimaal 3 jaar
werkervaring in de fitnessbranche
Het vergaren van de beroepscompetenties binnen het kwalificatiedossier sport kan zowel via regulier
als particulier onderwijs, alsook door zelfstudie.
De kern van competentieniveaus binnen het kwalificatiedossier sport bestaat uit 7 referentieniveaus
die omschrijven wat men weet, begrijpt en kan – alsook de beroepsvaardigheden en eigenschappen,
ongeacht waar en hoe vereiste competenties zijn behaald.
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De referentieniveaus leggen de nadruk niet op de traditionelere aanpak, welke zich richt op leerinput
(lengte van een leerervaring, soort instelling), maar op leerresultaten (de vaardigheden, kennis en
competenties). Leerresultaten zijn wat een leerling weet, begrijpt en kan na het verwerven van
beroepscompetenties en dit is dan ook waarop NL Actief / FITNED.NL prestaties toetst en vervolgens
erkend.
Voor ieder beroep in de fitnessindustrie dat erkend wordt door NL Actief / FITNED.NL (zie
hierboven), zijn kwalificaties gedefinieerd in een beroepscompetentieprofiel. Meer informatie over
de beroepscompetentie-profielen vindt u op de NL Actief website www.nlactief.nl. De
Beroepscommissie opleidingen van NL Actief ontwikkelde tot op heden standaarden voor
fitnessberoepen op de niveaus 3, 4, 4+ en 5.

4.2 Toelating met volledige of voorlopige status

Fitnessprofessionals die voldoen aan de branchenorm en kwalificatie krijgen een volledige FITNED.NL
registratie wanneer zij zich inschrijven. Zij die oudere kwalificaties bezitten, zijnde geen erkend
branchediploma, maar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring hebben binnen een Fitnessbedrijf
in de functie van Fitnessprofessional, krijgen doorgaans de voorlopige registratie. Binnen een periode
van 12 maanden dient men door het voldoende afleggen van een theorietoets (examen) en
aanleveren van het portfolio aan te tonen dat men het vereiste kennis- en competentieniveau bezit.
NL Actief erkent de, vaak grote hoeveelheid, aan ervaring, kennis en vaardigheden die veel
voorlopige FITNED.NL-leden reeds in huis hebben en we doen dan ook ons best om ervoor te zorgen
dat een inschrijving met voorlopige status geen nadelig effect heeft op hun mogelijkheden om te
werken binnen de branche. Echter, NL Actief / FITNED.NL dient wel geloofwaardigheid te genieten
van werkgevers, consumenten en overheden door aan te kunnen tonen dat haar FITNED.NLgeregistreerden bevoegd zijn. Het is daarom essentieel dat individuen met een voorlopige status
worden begeleid, zodat ze snel kunnen overstappen naar een volledige registratie
Wanneer men voorlopige toegang heeft, betekent dit niet dat men als geregistreerde van FITNED.NL
niet mag werken, maar het is belangrijk dat werkgevers en leden op de hoogte zijn van uw positie.
Voorlopige leden hebben 12 maanden (tot aan uw her-inschrijving) om over te stappen op een
volledig lidmaatschap.

4.3 Conversie (omzetting) van voorlopig naar volledig lidmaatschap van
FITNED.NL

Het is mogelijk dat er een conversie plaatsvindt van voorlopig naar volledig lidmaatschap binnen de
eerste inschrijfperiode, door meer bewijs aan te leveren ter overweging.
Ook is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de status die is toegekend door NL Actief, als u
het gevoel hebt dat er een onjuiste of ongepaste beslissing is genomen. Neem contact op met het NL
Actief kantoor, info@nlactief.nl, indien één van deze situaties op u van toepassing is.
Het ligt echter meer voor de hand dat de meeste voorlopige leden het NL Actief /geregistreerden van
FITNED.NL conversieproces zullen benutten, deze is:
De conversie bestaat uit drie stappen of fases:
1) Aanleveren bewijs van werkervaring als instructeur op niveau 3, 4 of 5 binnen een fitnessbedrijf
(minimaal 3 jaar werkervaring ). Zie artikel 5 aanvraag toelating.
2) Aanleveren portfolio niveau 3 of 4 ter beoordeling van uw competentieniveau en werkervaring.
3) Door het voldoende afleggen van een theorietoets (examen) niveau 3 of 4 en hiermee aan te
tonen dat men het vereiste kennisniveau bezit.
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5 Aanvraag tot toelating volledige of voorlopige status
De aanvraag tot toelating met volledige of voorlopige status moet door de aanvrager zelf worden
gedaan en omvat:
A.
Aanvraag toelating volledige status:
 indiening van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier via www.FITNED.NL. Deze
dient volledig te worden ingevuld;
 overlegging van een aanvaard Branchediploma;
 het voldaan hebben van de eenmalige registerbijdrage door de aanvrager. Voor leden van
NL Actief of bij indienen van een voucher is de registratie gratis.
B.
Aanvraag toelating voorlopige status (alleen niveau 3 of 4):
 indiening van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier via www.fitned.nl. Deze
dient volledig te worden ingevuld;
 overlegging van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager recht heeft op een
voorlopige status;
 de aanvrager dient minimaal 3 jaar in loondienst werkzaam te zijn als fitnessprofessional en
dient in dit geval een, door het daartoe bevoegde gezag (directie) in de organisatie waar de
aanvrager werkzaam is, vastgestelde functiebeschrijving te overleggen, waaruit blijkt dat de
aanvrager reeds gedurende drie jaar of langer een aanvaarde functie als fitnessprofessional
vervult. Voorts dient de aanvrager ten genoegen van NL Actief aan te tonen dat de
betreffende werkzaamheden op het gebied van het verzorgen van fitnessbegeleiding, het
hoofdbestanddeel vormden van zijn/haar totale werkzaamheden. Dit document dient
tevens ondertekend te zijn door de werkgever;
 aanvragen van een theorie-examen niveau 3 of 4 fitnessprofessional, welke binnen 12
maanden afgelegd dient te worden. Het examengeld dient bij aanmelding voldaan te zijn;
 aanleveren portfolio niveau 3 of 4 ter beoordeling van uw competentieniveau en
werkervaring (zie website NL Actief, www.nlactief.nl, voor downloaden portfoliorichtlijnen
en -sjablonen);
 het voldaan hebben van de eerste registerbijdrage door de aanvrager.
De aanvrager dient de in bij punt A. en B. vermelde bescheiden in te dienen bij het secretariaat
van NL Actief
NL Actief brancheorganisatie
Postbus 275
6710 BG EDE
 085-4869100
e-mail info@nlactief.nl
www.nlactief.nl
C.
De eenmalige registerbijdrage dient bij vooruitbetaling door de aanvrager te worden voldaan
aan NL Actief. Voor leden van NL Actief of bij indienen van een voucher is de registratie gratis.
D.
Een aanvraag welke niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in dit artikel, onvolledig is of bij
controle op één of meer onderdelen onjuist blijkt te zijn, wordt niet in behandeling genomen.
E.
In het geval als bedoeld in artikel 5.D. wordt de aanvrager bericht dat hij de gelegenheid heeft
de verstrekte informatie aan te vullen en/of te verbeteren en opnieuw in te dienen binnen een
termijn van dertig dagen na de datum vermeld in het bericht. Wordt binnen genoemde termijn
geen aanvulling of verbetering door NL Actief ontvangen, dan wordt de aanvraag niet
ontvankelijk verklaard.
F.
Mocht na aanvulling en/of verbetering de verstrekte informatie nog steeds niet voldoen aan
de voorwaarden vermeld in dit artikel en/of onvolledig zijn, dan wordt de aanvraag niet
ontvankelijk verklaard. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.
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G.

Niet ontvankelijk verklaarde aanvragen worden door NL Actief vernietigd na verloop van zes
maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag niet ontvankelijk is verklaard.

6 Aanvaarde diploma’s
A.
B.

NL Actief heeft vastgesteld welke diploma’s op het gebied van fitnessprofessionals in
Nederland als aanvaard Branchediploma geldt in het kader van dit reglement.
Bij de vaststelling van dit reglement 2013 zijn de volgende diploma’s als aanvaarde
certificering aangemerkt:
 Erkende branchediploma’s:
Niveau 2: Assistent Fitnesstrainer
Niveau 3: Fitnesstrainer (A), Groepslesdocent, Aerobicstrainer/Groepslesinstructeur (A)
Niveau 4: Fitnesstrainer (B)
Niveau 4+: Bewegingsdeskundige Prediabetes / NAH / BOO
Niveau 5: Fysiotherapeut, Leefstijlcoach

BELANGRIJK! Overige fitnessdiploma’s vallen niet onder de erkende branchediploma’s. Bent u in het
bezit van een ander diploma dan genoemde branchediploma’s zoals omschreven in artikel 6B, dan
kunt u bij NL Actief informeren naar de status van uw kwalificatie en consequenties ten aanzien van
uw registratie. Vanaf 2012 is alleen het NL Actief/Fit!vak branchediploma erkend. Buitenlandse
diploma's kunt u laten checken bij NL Actief. U kunt deze e-mailen naar info@nlactief.nl.

7 Besluit tot toelating of uitsluiting
A.
B.

NL Actief beslist op basis van de door de aanvrager verstrekte informatie en eventuele overige
ter beschikking gestelde informatie over het al dan niet toelaten van de aanvrager tot het
register.
De aanvrager wordt in kennis gesteld van het resultaat van de beslissing van NL Actief. Een
afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed.

8 Inschrijving in het register
A.
B.
C.

Nadat NL Actief heeft besloten dat de aanvrager kan worden toegelaten tot het register, zal
het secretariaat tot inschrijving overgaan indien de registerbijdrage is voldaan door de
aanvrager.
De eenmalige registerbijdrage dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor leden van NL
Actief of bij indienen van een voucher is de registratie gratis.
De hoogte van de registerbijdrage wordt jaarlijks door NL Actief vastgesteld.

NL Actief brancheorganisatie | Postbus 275 | 6710 BG EDE
 085-4869100 | e-mail info@nlactief.nl | www.nlactief.nl

9

Reglement FITNED.NL I NL Actief I versie 5.0
Mei 2018

9 Herregistratie in FITNED.NL
9.1 Voortdurende Professionele Ontwikkeling (VPO)

NL Actief is sterke voorstander van het principe van levenslang leren en ontwikkelen. Voortdurende
Professionele Ontwikkeling (VPO) moet een belangrijke factor zijn in het streven de fitnessbranche te
professionaliseren en in het verhogen van de normen, vaardigheden en competenties van
professionals op het gebied van lichaamsbeweging. Ook moet het bijdragen aan het vermogen en
mogelijkheden van de fitnessbranche om uitdagingen aan te gaan en kansen te pakken in de
toekomst.
NL Actief / FITNED.NL heeft het werkingsprincipe waarbij ieder lid onderworpen is aan het
‘Reglement FITNED.NL’, welke specifieke bepalingen heeft met betrekking tot het behoud van
professionele normen.
VPO zal een nieuw concept zijn voor veel bestaande fitnessprofessionals op het gebied van
lichaamsbeweging, maar de meesten van ons houden zich reeds bezig met nieuwe trainingen, lezen
en leren, het bijwonen van seminars en conferenties etc. Er is een brede waaier aan keuzes en opties
om leden van FITNED.NL te helpen bij het behalen van de vereisten die hieronder zijn aangegeven –
en mettertijd zullen er geleidelijke veranderingen plaatsvinden om implementatie en controle
duidelijker te maken.
NL Actief wil er voor zorgen dat, voor zover mogelijk, uw waardevolle tijd en middelen aangewend
worden om u te helpen met uw carrièreontwikkeling als een fitnessprofessional op uw vakgebied. Dit
stelt werkgevers ook in staat een breder scala aan diensten te bieden, het helpt andere professionals
en stelt onze klanten in staat om onze branche in toenemende mate te respecteren.
NL Actief zal samenwerken met beleidspartners uit het ondernemerschap, onderwijs en opleidingen,
sport en bewegen en overheidsinstellingen om diverse initiatieven te ontplooien die bijdragen aan
het concept ‘Voortdurende Professionele Ontwikkeling’ (VPO).

9.2 Wat hebt u nodig als lid van FITNED.NL om te voldoen aan de VPO
vereisten
A.

B.

NL Actief / FITNED.NL raadt u aan een minimum aantal van 10 uur per jaar te overwegen als
investering in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling (VPO) hetgeen bijdraagt aan uw
registratiestatus. Omdat bepaalde trainingsprogramma’s omvangrijk zijn, moet u mikken op
een gemiddelde van 20 uur voor iedere periode van 2 jaar. Dit laat ruimte voor een aantal leer
’pieken’ die mettertijd gelijk kunnen worden getrokken.
NL Actief / FITNED.NL staat toe dat VPO wordt uitgevoerd op een aantal manieren, zoals:
 Formele opleiding en training – dit kan zijn via NL Actief / FITNED.NL goedgekeurde
opleidingen, onderzoek, leren op afstand etc.
 Beroepsmatige activiteiten – zoals het bijwonen van conferenties, congressen, beurzen,
enz.

Let op!
Tot 2017 zal er geen formele controle plaatsvinden van VPO bestanden. Dit stelt leden in staat om te
wennen aan de beginselen en het stelt NL Actief / FITNED.NL in staat ondersteuningssystemen te
ontwikkelen evenals een proces voor het online houden van archieven.
Er zullen geen verplichte VPO vereisten zijn, maar leden worden herinnerd aan hun rechten en
verantwoordelijkheden krachtens het 'Reglement FITNED.NL'.
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10 Ethische gedragscode
Het is belangrijk om normen van ethisch gedrag op te stellen, te publiceren en te onderhouden
m.b.t. de praktijk van lesgeven in fitness en om het publiek en klanten die gebruik maken van de
diensten van professionals op het gebied van lichaamsbeweging van informatie te voorzien en te
beschermen. Deze Ethische gedragscode definieert wat het beste is m.b.t. goede praktijken voor
professionals in de fitnessbranche door te kijken naar de kernwaarden rechten, relaties,
verantwoordelijkheden en normen.
Registratie in FITNED.NL geeft aan dat een professional op het gebied van lichaamsbeweging voldoet
aan bepaalde overeengekomen normen van goede praktijk. Registratie wordt verkregen en
behouden door het verkrijgen van bepaalde kwalificaties en training, welke worden erkend via de
FITNED.NL regeling en welke internationaal zijn gebenchmarkt. Geregistreerden in FITNED.NL
moeten zich ook houden aan specifieke wetten en vereisten van het land waarin zij werken en waar
vereist, moeten ze ook beschikken over een juiste aansprakelijkheidsverzekering.
De gedragscode kent vier beginselen:
BEGINSEL 1 – RECHTEN
‘Professionals op het gebied van lichaamsbeweging zullen respect hebben voor hun klanten en hun
rechten als individu’
De naleving van dit beginsel vereist dat professionals op het gebied van lichaamsbeweging een
professionele gedragsnorm onderhouden welke gepast is m.b.t. hun omgang met alle cliëntgroepen
dat zij op verantwoorde wijze toonbaarheid geven aan:
1. Respect voor individuele verschillen en diversiteit.
2. Goede praktijken m.b.t. het strijden tegen discriminatie en onrecht.
3. Discretie m.b.t. het omgaan met vertrouwelijke informatie van klanten.
BEGINSEL 2 – RELATIES
‘Professionals op het gebied van lichaamsbeweging zullen gezonde relaties met hun klanten en
andere professionals in de gezondheidsindustrie koesteren'
De naleving van dit beginsel vereist dat professionals op het gebied van lichaamsbeweging een
relatie met klanten ontwikkelen en onderhouden, op basis van openheid, eerlijkheid, wederzijds
vertrouwen en respect en dat zij op verantwoorde wijze toonbaarheid geven aan:
1. Bewustzijn van de noodzaak om de behoeften van de klant tot prioriteit te stellen en om hun
welzijn en hun belangen voorop te zetten bij het opstellen van een gepast trainingsprogramma.
2. Duidelijkheid in alle vormen van communicatie met klanten, beroepscollega’s en artsen, daarbij
eerlijkheid, nauwkeurigheid en medewerking garanderend bij het zoeken naar overeenkomsten
en te zorgen voor voorkoming van misleiding of belangenverstrengeling welke kan plaatsvinden
tussen klanten en de eigen beroepsmatige verplichtingen.
3. Integriteit als professional op het gebied van lichaamsbeweging en erkenning van de
vertrouwenspositie die door deze rol wordt ingegeven, daarmee garanderend dat ongepast
gedrag vermeden wordt in alle relaties met de klanten.
BEGINSEL 3 – PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN
‘Professionals op het gebied van lichaamsbeweging zullen een schone en verantwoordelijke
levensstijl en gedrag tonen en stimuleren’
De naleving van dit beginsel vereist dat professionals op het gebied van lichaamsbeweging zich altijd
op gepaste wijze gedragen en dat ze op verantwoorde wijze toonbaarheid geven aan:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

De hoge normen van professioneel gedrag welke gepast is m.b.t. de omgang met al hun
cliëntgroepen en welke een weerspiegeling is van het imago en de verwachtingen die belangrijk
zijn voor de rol van de professional op het gebied van lichaamsbeweging die werkzaam is in de
fitnessbranche en dat zij niet zullen roken, geen alcohol zullen drinken en geen recreatieve
drugs tot zich zullen nemen voor of tijdens het lesgeven.
Dat zij nooit het gebruik van verboden drugs of andere verboden stoffen ter verbetering van
prestaties zullen stimuleren of goedkeuren.
Begrip van hun juridische verantwoordelijkheden en verantwoording in de omgang met het
publiek en kennis van de noodzaak van eerlijkheid en nauwkeurigheid in de onderbouwing van
hun aanspraak op echtheid wanneer ze hun diensten in het publieke domein promoten.
Een verantwoordelijke houding ten opzichte van de zorg en de veiligheid van cliënt/deelnemers
binnen de trainingsomgeving en tijdens geplande activiteiten, welke garandeert dat beiden
aansluiten op de behoeften van de cliënten.
Dat er te allen tijde voldoende en gepaste aansprakelijkheids- en vrijwaringverzekering is om
hun cliënten te beschermen en te beschermen tegen iedere juridische aansprakelijkheid die zich
voordoet.
Een absolute zorgplicht om zich bewust te zijn van hun werkomgeving en in staat zijn om te
gaan met alle redelijkerwijs te verwachten ongevallen en noodgevallen – en om zichzelf, hun
collega’s en cliënten te beschermen.

BEGINSEL 4 – PROFESSIONELE NORMEN
‘Professionals op het gebied van lichaamsbeweging zullen streven naar het aannemen van het
hoogste niveau van professionele normen in hun werk en in de ontwikkeling van hun carrière’
De naleving van dit beginsel vereist dat professionals zich toewijden op het bereiken van de juiste
kwalificaties en voortdurende training om op verantwoorde wijze aan te tonen:
1. Dat zij zich actief inzetten om hun kennis actueel te houden en hun professionele vaardigheden
te verbeteren om zo een kwaliteitsnorm m.b.t. dienstverlening te onderhouden, hun eigen werk
onder de loep nemen, ontwikkelingsbehoeften identificeren en de noodzakelijke
ontwikkelingsstappen ondernemen.
2. Dat zij bereid zijn verantwoordelijkheid te accepteren en aangesproken kunnen worden op hun
beroepsmatige beslissingen of handelingen, dat zij de evaluatie van hun werk omarmen en de
noodzaak om te verwijzen naar een andere professionele specialist, indien gepast, (h)erkennen.
3. Dat zij een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben tot het behoud van hun eigen
doeltreffendheid en dat ze zichzelf beperken tot het uitvoeren van activiteiten die, met
betrekking tot hun training en competentie, zijn erkend door het Register.

11 Duur van de inschrijving en voorwaarden voor
herregistratie
A.
B.

Registratie in het register is, mits aan alle eisen wordt voldaan, doorlopend.
Vanaf 2018 dient de trainer elk jaar een aantal accreditatiepunten voor permanente educatie
te verzamelen. Hiermee kan de licentie met een jaar worden verlengd.
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12 Beëindiging of schorsing van de inschrijving of een
verzoek daartoe
A.
B.
C.

D.

De geregistreerde kan te allen tijde verzoeken de inschrijving te beëindigen. Er zal geen
restitutie van de registratiebijdrage verleend worden wanneer men de registratie beëindigt.
De inschrijving eindigt door het overlijden van de geregistreerde.
NL Actief kan besluiten een inschrijving te beëindigen of te schorsen, indien de geregistreerde
naar de mening van NL Actief het belang van de vereniging NL Actief schaadt of dreigt te
schaden, of indien zich ten aanzien van de geregistreerde omstandigheden voordoen
waardoor het belang van de vereniging NL Actief kan worden geschaad.
Indien achteraf blijkt dat een inschrijving of verlenging daarvan mede werd gebaseerd op de,
door de geregistreerde verstrekte, onjuiste gegevens, besluit NL Actief tot beëindiging van die
inschrijving.

13 Rechten van de geregistreerde
A.
B.

C.
D.

E.

De geregistreerde heeft recht op een schriftelijk bewijs van zijn inschrijving in het register.
De geregistreerde heeft, gedurende de periode waarin hij in het register is ingeschreven, het
niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht gebruik te maken van het keurmerk FITNED.NL
door dat achter zijn familienaam te plaatsen ter aanduiding van het feit dat hij staat
ingeschreven in het Register voor Fitnessprofessionals.
De geregistreerde heeft het recht van NL Actief te verlangen dat aan derden een bewijs van
zijn inschrijving in het register zichtbaar wordt gemaakt via de website van FITNED.NL.
Geregistreerden in FITNED.NL krijgen een uniek registratiebewijs, waarop het niveau van de
professional staat. Niveau 2 (Assistent Fitnesstrainer), Niveau 3 (Fitnesstrainer A en
Groepsdocent) en niveau 4 (Fitnesstrainer B), niveau 4+ (Bewegingsdeskundige), niveau 5
(Fysiotherapeut* en Leefstijlcoach**).
De naam en status van de registratie staat in het Register en is zichtbaar.

14 Plichten van de geregistreerde
A.

B.

De geregistreerde verplicht zich wijziging(en), in de door hem opgegeven gegevens, aan NL
Actief te melden. Indien NL Actief zulks nodig acht kan het de geregistreerde om aanvullende
informatie vragen. Indien de geregistreerde de gevraagde informatie na een herhaald verzoek
niet verstrekt, volgt schorsing van de registratie. Indien na verloop van dertig dagen de
gevraagde informatie niet is ontvangen, volgt schrapping uit het register.
De geregistreerde verplicht zich een passend gebruik te maken van zijn rechten vermeld onder
Artikel 13 en het Reglement inzake het gebruik en toezicht op het merk FITNED.NL en
overigens niets te doen dat het belang van NL Actief, of een door NL Actief nagestreefd doel,
zou kunnen schaden.
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15 FITNED.NL voorwaarden gebruik van de website
Gebruiksvoorwaarden FITNED.NL website treft u hieronder (15.2 t/m 15.9) aan. Lees deze
voorwaarden aandachtig, zij bevatten de juridische voorwaarden waarmee u instemt wanneer u
onze site gebruikt. Let op: aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke
onderdelen van deze site. Wanneer van toepassing, zal hier uw aandacht voor gevraagd worden.

15.1 Doel van de site

Het doel van de site is u voorzien van informatie over FITNED.NL en andere zaken die gerelateerd zijn
aan NL Actief gerelateerde producten en diensten die zij eventueel bieden.
NL Actief / FITNED.NL gaat zorgvuldig met uw gegevens om, rekening houdend met de bestaande
wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. U kunt te allen tijde kenbaar
maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens geregistreerd worden en/of geraadpleegd kunnen
worden door derden voor de doeleinden zoals beschreven in dit reglement via onderstaande
communicatiekanalen. NL Actief beslist binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek of gehele of
gedeeltelijke verwijdering inderdaad wenselijk is gelet op uw bijzondere persoonlijke
omstandigheden.

15.2 Gebruikersnaam en wachtwoord

Als u toegang wilt tot bepaalde delen van de website, zal u worden gevraagd om uzelf te registreren
en dient u aan de voorwaarden voor registratie te voldoen. U moet hierbij een gebruikersnaam en
wachtwoord opgeven. U dient ervoor te zorgen dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord
geheimhoudt en dat u deze niet doorgeeft aan iemand anders, aangezien u verantwoordelijk bent
voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is uw
verantwoordelijkheid om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van
uw gebruikersnaam of wachtwoord of enig andere inbreuk op de beveiliging, zodra u zich hiervan
bewust wordt. U kunt contact met ons opnemen via e-mail: info@nlactief.nl. Uw persoonlijke
informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met de Gedragscode. U gaat ermee akkoord dat
u verantwoordelijk bent voor alles wat u naar de website stuurt en u stemt ermee in om:
1. geen inhoud te plaatsen die onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend,
schadelijk, vulgair, obsceen, profaan, seksueel getint, racistisch is of die anderszins
aanstootgevend materiaal bevat;
2. geen inhoud te plaatsen waarvan u niet het recht heeft om deze te gebruiken, bijvoorbeeld
omdat hiermee inbreuk op auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van
derden wordt gemaakt, of alle materialen die software virussen of bestanden bevat die zijn
ontworpen om beschadiging of de goede staat van computer- of telecommunicatieapparatuur
te verstoren;
3. uzelf niet voor te doen als een andere persoon of entiteit bij het gebruik van de website.
U vrijwaart NL Actief tegen alle mogelijke aanspraken van derden in verband met het niet in acht
nemen van de voorwaarden vermeld onder 1, 2 en 3 van dit artikel.
Wij zijn gerechtigd om, naar onze keuze, iets te verwijderen dat naar, vanuit of via de website wordt
gezonden of geplaatst op de website dat, naar onze mening, aanstootgevend is, inbreuk maakt op
intellectuele eigendomsrechten van derden of op enigerlei andere manier niet voldoet aan de
hiervoor gestelde voorwaarden onder 1,2 en 3 van dit artikel. Hierbij kunnen wij dan tevens uw
toegang tot de website blokkeren.
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Het verwijderen en het blokkeren brengt voor ons jegens u geen aansprakelijkheid, op welke wijze
dan ook, met zich mee. Daarnaast behouden wij het recht voor om eventuele schade, die door u aan
derden is veroorzaakt door het niet in acht nemen van de voorwaarden zoals vermeld onder 1, 2 en 3
van dit artikel, voor zover wij hiervoor aansprakelijk worden gesteld, op u te verhalen.

15.3 Beschikbaarheid van de website

Wij hebben alle zorg genomen bij de voorbereiding van de website. Echter, omdat bepaalde
technische zaken eventueel buiten onze controle kunnen plaatsvinden, kunnen wij niet garanderen
dat u te allen tijde ononderbroken toegang tot de website heeft.

15.4 Informatie op de website

De informatie op de site is te goeder trouw opgenomen en slechts bedoeld voor algemene
informatieve doeleinden. Er kan niet voor enig doel op worden vertrouwd en geen verklaring of
garantie kan worden gegeven voor de juistheid of volledigheid, behalve wanneer de informatie de
basis van een specifiek contract met u vormt.

15.5 Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor geregistreerden van FITNED.NL en degenen die
geïnteresseerd zijn in informatiediensten. Alle betrokkenen, met inbegrip van NL Actief personeel,
nemen bij de samenstelling van de informatie, waarvan wij geloven dat het de juiste was ten tijde
van de eerste publicatie of laatste wijziging, alle redelijke zorgvuldigheid in acht voor het maken van
deze webpagina's. Informatie op dit gebied verandert echter snel en FITNED.NL aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies.

15.6 Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website behoort tot NL Actief. NL Actief bezit exclusieve rechten met
betrekking tot elektronische publicatie en verspreiding.
Behoudens bovengenoemde voorwaarden, kan de informatie van deze website (tenzij anders op het
betreffende item vermeld) worden gedownload en afgedrukt om het offline te lezen en te gebruiken,
elektronisch op te slaan op een harde schijf, en meerdere kopieën mogen worden gemaakt voor
onderzoek of studie.
Als u verdere verduidelijking van deze termen wenst, materiaal wenst te gebruiken buiten de
toestemmingen hierboven, een conferentie-artikel wenst te publiceren, of toestemming wilt om een
vertaling te publiceren van een FITNED.NL publicatie, neem dan contact op met NL Actief via
info@nlactief.nl.

15.7 Externe links

Van tijd tot tijd kunnen we links naar andere websites plaatsen. Deze links worden voor uw gemak
aangeboden. Als u besluit om gekoppelde websites te volgen, doet u dit op eigen risico.

15.8 Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, zijn alle garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de
website en de inhoud ervan en uw gebruik hiervan uitgesloten. Behalve in het geval van overlijden of
persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, sluiten wij, voor zover toegestaan door de wet,
alle aansprakelijkheid tot u uit met betrekking tot uw gebruik van deze website. Specifieke
bepalingen zullen van toepassing zijn op producten en diensten die via de website worden gekocht
en besteld. Deze zullen, indien nodig, onder uw aandacht worden gebracht.
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15.9 Wijziging van de Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving aan u,
van tijd tot tijd te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht zodra de herziene voorwaarden
op de site zijn geplaatst.

16 Slotbepalingen
A.
B.
C.
D.

NL Actief kan dit reglement te allen tijde wijzigen zonder daarvan aan geregistreerde
mededeling te hoeven te doen.
Geregistreerden hebben geen recht op enige vergoeding van welke schade ook, welke door of
ten gevolge van een besluit tot wijziging van dit reglement is of kan ontstaan.
NL Actief besluit over alle kwesties inzake het register waarover dit reglement geen uitsluitsel
biedt, of kan in afwijking daarvan besluiten. Tegen een dergelijk besluit staat geen beroep
open.
NL Actief hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy
policy staat hoe NL Actief omgaat met persoonlijke gegevens. Deze staan vermeld op de site
www.nlactief.nl.

Contact NL Actief / FITNED.NL
NL Actief brancheorganisatie
Postbus 275
6710 BG EDE
 085-4869100
e-mail info@nlactief.nl
www.nlactief.nl
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