
Lopen stimuleren 
door te belonen 
met Fitcoins®

Elke Nederlander, elke dag, één 
kilometer extra lopen



Uitgangssituatie

Onze oplossing draagt bij aan de 
volgende doelstellingen van ‘Ruimte 
voor lopen’:

Lopen heeft een positief imago en 
wordt gestimuleerd

• Inzicht in de waarde van lopen

• Verleiden burgers om te lopen



Inzicht in de waarde van lopen

Elke km extra lopen is maatschappelijk gezien € 0,37 waard

• Volgens het rapport The social cost of automobility, cycling and walking in the European Union, dat 
over de maatschappelijke baten en kosten van vervoerwijzen gaat, is het gemiddeld saldo van alle 
maatschappelijke baten en kosten per reizigerskilometer per saldo voor lopen met + € 0,37 het best, 
gevolgd door fietsen (+ € 0,18). De gezondheidsbaten zijn daarbij dominant.

• Wanneer elke Nederlander elke dag één kilometer extra zou lopen, dan levert dat jaarlijks                
€ 2.295.850.000,- aan maatschappelijke baten op in de vorm van gezondheidswinst. Dat betekent 
een besparing van 2.3% op de jaarlijkse zorgkosten.

https://www.mkba-informatie.nl/index.php/download_file/force/382/894/


Verleiden burgers om te lopen

Door lopen te belonen met Fitcoins

• Elke 1000 stappen levert 1 Fitcoin® op.

• De Fitcoin® vertegenwoordigt een waarde van € 0,25. Deze waarde komt overeen met de 
gezondheidswaarde die lopen maatschappelijk oplevert. De maatschappelijke baten van 
lopen komen op deze wijze direct in de (digitale) portemonnee van de inwoners terecht.

• Fitcoins® worden vervolgens ingezet als digitaal betaalmiddel voor gezonde producten en 
diensten.



Hoe werkt het?

1. Apple Health of Google Fit 
installeren op je smartphone



Hoe werkt het?

2. Koppelen aan Its My Life-app 



Hoe werkt het?

3. Verzamel Fitcoins® in je digitale
portemonnee



Hoe werkt het?

4. Fitcoins® uitgeven in de Health Catalogus



Waarom Fitcoins®

1. Door de inzet van Fitcoins® neemt de dagelijkse hoeveelheid lopen aantoonbaar toe, wat bijdraagt aan de gezondheidswinst 
(waaronder tegengaan overgewicht en bewegingsarmoede)

2. Fitcoins® kunnen alleen besteed worden aan gezonde producten en diensten, de consumptie hiervan levert ook weer 
gezondheidswinst op (dubbel-effect)

3. De Fitcoins® stimuleren actieve verplaatsingen te voet en dragen zodoende bij aan duurzame mobiliteit en aan een gezonde, stille en 
veilige leefomgeving

4. Met de Fitcoins® gaan we voedselverspilling tegen en vergroten de bezettingsgraad van allerlei diensten en voorzieningen (o.a. 
sportscholen, -accomodaties, theater, bioscoop, sportwedstrijden, zwembaden, etc.), wat bijdraagt aan duurzaamheid

5. Door de Fitcoins® komen deelnemers makkelijker met elkaar in contact en verbetert de verbinding tussen vraag en aanbod, 
waardoor de sociale interactie toeneemt



Succesverhalen

Ridderkerk –
Zuid-Holland



Succesverhalen
Eindhoven – Noord-Brabant 

https://www.youtube.com/watch?v=sa_JY4KJnvU


Succesverhalen

De Liemers - Gelderland
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Onze missie

• Elke Nederlander, elke dag, één kilometer extra.

• Door het gebruik van digitale technologie en 
smartphones eenvoudig schaalbaar en te 
implementeren, elke stad een eigen Fitcoin®.

• Kennis over lopen en succesverhalen delen met 
andere steden en dorpen.

• Data verzamelen en beschikbaar stellen in de 
vorm van een openbaar dashboard zodat we 
steeds beter leren hoe we inwoners kunnen 
verleiden vaker te lopen.



Lopen verrijkt je 
leven

Its My Life™

Smederijstraat 2

4814 DB Breda


