
Wij
die

dus

zetten 
stap extra,

durven doen
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op ons bouwen!

te en

kun jeWij zijn
dé regiopartner

voor sport en bewegen
die iedereen aanmoedigt tot een gezonder

en vitaler leven in een duurzame en
gastvrije omgeving.

energie
bouwen!

HOE
We zetten gezonde voornemens om tot actie, dragen bij 

aan een dynamisch sport- en beweegaanbod voor 
iedereen en bieden alle faciliteiten om mensen plezier, 

voldoening en trots te laten voelen.

WAT
Wij zijn dé partner die je

ondersteunt bij een leuker, vitaler
en gezonder leven.
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zwembad

Beleving
Mensen voelen

zich welkom,
aangemoedigd

en voldaan.

Faciliteiten
Onze accommodaties

zijn spik en span, energieneutraal,
multifunctioneel inzetbaar en 

voor iedereen toegankelijk. 
Veiligheid gaat bij ons

boven alles.

Medewerkers
Wij zijn vakmensen die

durven te doen. Wij krijgen en 
nemen de ruimte om onszelf 

met energie en enthousiasme 
door te ontwikkelen.

Innovatie
Wij zijn continu in

ontwikkeling en alert op nieuwe 
sport- en beweegtrends, nieuwe 

technologie en digitale
vooruitgang.

Samenwerken
Als spin in het web

leggen wij actief verbindingen 
en zijn vaak de initiatiefnemer 

achter samenwerking.

Sociaal
Via ons ontmoeten 
mensen elkaar en
maken ze samen

plezier.

Financieel
Wij zoeken actief naar 

verschillende en nieuwe 
inkomstenbronnen,

om vanuit een gezonde financiële 
basis zoveel mogelijk 

maatschappelijke waarde
toe te voegen.

Duurzaamheid
Bij alles wat we doen,

maken we bewuste keuzes om
bij te dragen aan een duurzame 

wereld. Of het nu gaat om 
accommodaties, materialen, 
voeding of samenwerkings-

partners.

Gezondheid
Door beweging

en gezonde voeding voelen 
mensen zich beter in hun vel, daar 
gaan wij voor! Zelf geven we hierbij 

het goede voorbeeld.

Toegewĳd 
Wij hebben hart voor ons werk 

en zetten daarom een stap 
extra voor elkaar en

onze klanten

Ondernemend 
Wij ontdekken steeds weer 

mooie kansen op ons pad en 
pakken die met lef, plezier en 

vertrouwen op

Optimistisch 
Wij zijn enthousiast, trots op ons 

werk en zoeken op een
positieve manier naar 

oplossingen

Betrouwbaar 
Met elkaar vormen we een 

stevige en veilige basis waarop 
onze klanten en 

samenwerkingspartners 
duurzaam kunnen

bouwen

Ons
Karakter

WAAROM 
Wij dragen bij aan het 

diepste verlangen van ieder mens:
een vitaler, gezonder en gelukkiger leven.


