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Onderwerp:  Noodkreet van een ondernemer die het niet meer snapt! 

 

Als gepassioneerde fitnessondernemer leg ik hierbij mijn grote zorgen bij u neer. Wij worden als 

fitnessbranche door de overheid niet gezien en niet gehoord. Juist in deze pandemie, waar alles draait om 

gezondheid en weerbaarheid worden wij om onbegrijpelijke redenen genegeerd door het kabinet. 

Al bijna 32 jaar, ben ik met mijn bedrijf - Healthclub Juliën in Lienden - met leefstijl en preventie bezig. Het 

is frustrerend dat ik (en met mij 4000 andere sportondernemers in Nederland) het vak niet mag 

uitoefenen in een tijd dat het juist zo hard nodig is om mensen gezond en weerbaar te maken en houden.  

Wat mij als ondernemer in dit mooie beroep enorm aan het hart gaat, is dat mijn leden de kennis, de 

begeleiding en motivatie van ons professionele team ook keihard nodig hebben. Zonder onze hulp haken 

ze af.  

Mijn klanten hebben  bewust gekozen om aan hun gezondheid te werken in een sportschool onder 

begeleiding van professionele instructeurs. Velen van hen hebben een chronische aandoening. Dat is ook 

niet verwonderlijk. Nederland telt 1.5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, 1 miljoen mensen met 

diabetes en nog eens 1 miljoen mensen met een longaandoening. Bijna de helft van de Nederlandse 

bevolking heeft overgewicht en daarnaast is er een grote groep met serieuze psychische klachten.   

Ook in mijn bedrijf zie ik deze mensen met leefstijl gerelateerde klachten terug. Zij staan nu al zeven 

maanden op non-actief en zakken weg in het oude patroon van hun ongezonde leefstijl. Dit zal 

ongetwijfeld op termijn weer ten koste gaan van het welzijn en niet onbelangrijk de zorgbelasting enorm 

doen toenemen. Het frustreert mij enorm, omdat het zo volstrekt onnodig is.  

Alle deskundigen zijn het er over eens dat sport en bewegen juist nu belangrijk is als medicijn tegen 

COVID19. De helft van de IC opnames betreft patiënten met overgewicht en/of onderliggende vaak 

leefstijl gerelateerde klachten.  

Hoge investeringskosten in apparatuur en hoge personeelskosten zijn standaard om de kwalitatieve taken 

en functies te kunnen vervullen in de bedrijven. Het is dan heel schrijnend om te moeten concluderen dat 

de overheid ons niet als essentieel ziet in de strijd tegen corona. Wel worden de Jamins, Gall & Galls, 

nagelstylistes, schoonheidsspecialistes, chocolatiers en kappers als essentieel gezien, maar niet de 

professionals op het gebied van leefstijl en preventie.  



Voor mij is dat volstrekt onbegrijpelijk. Nu na bijna zeven maanden verplicht gesloten te zijn geweest, heb 

ik met mijn bedrijf inmiddels een verlies van circa 600 leden (bijna 30% van het totaal). Dit 

vertegenwoordigt een jaaromzet van 300.000 euro. Elke maand langer dicht, betekent dat ik ook steeds 

verder wegzink in deze diepe put. En met mij vele andere collega’s.  Ik hoor de kabinetsleden praten over 

het ‘water dat aan de lippen staat’ van veel ondernemers. Wij staan keihard onder water. We hebben de 

eerste ontslagprocedures reeds ingezet en houden ons hart vast voor wat de komende maanden gaat 

gebeuren.  

Om u als inzicht mee te geven: het na-ijlende effect in onze branche is enorm. Als wij morgen open 

mogen, dan hebben wij niet onmiddellijk die 600 leden terug. Heeft een kapper of een horecabedrijf na 

opening zijn/haar zaak weer vol met mensen, wij zullen moeten vechten om onze leden die hebben 

opgezegd weer terug in de sportschool te krijgen. Wij hebben daarbij ook te maken met een angstcultuur 

die is ontstaan door alle terechte en onterechte media-aandacht naar aanleiding van de maatregelen. 

Mijn collega’s en ik zullen ook na opening nog lange tijd met negatieve cijfers draaien. Het zal zeker twee 

jaar of meer duren voordat ik op mijn oude niveau terug ben. Ik zie zo mijn levenswerk door mijn vingers 

glippen. Ik begrijp het gewoon niet meer.  

Als ondernemer wil ik graag het navolgende ter overweging bij u neerleggen: 

• Wilt u zich echt verdiepen in onze branche? U zult dan zien dat er een geweldige infrastructuur 

voorhanden is om u te ondersteunen in uw beleid om Nederland gezonder en vitaler te maken. 

Bovendien is bewegen het beste medicijn tegen COVID19 (prof.dr.E.Scherder).  

•  Wij kunnen absoluut veilig onze deuren openen. Dat hebben wij al eerder bewezen in de zomer 

van 2020. Er zijn geen besmettingen geconstateerd. Wij kunnen onze leden ontvangen op 

afspraak; wij weten exact wie binnen zijn; wij kunnen het aantal bezoekers afstemmen op het 

aantal vierkante meters en wij hebben onze ventilatie- en luchtbehandelingssystemen prima in 

orde, conform de voorwaarden van het protocol ‘verantwoord sporten’ van NLActief.  

• De compensatie is onvoldoende. Wij zijn gedwongen gesloten, terwijl andere bedrijven open zijn. 

Met de steunmaatregelen zoals deze nu worden verleend, gaan wij het niet redden. Ik pleit voor 

onze branche met grote nadruk voor 100% compensatie om te kunnen overleven.   

 

Met een vitale groet, 

Juliën van der Slikke 

Healthclub Juliën – Lienden 

www.healthclubjulien.nl  

julien@healthclubjulien.nl  

Tel.06-106 156 83 

 

Lid van: 

Brancheorganisatie NL Actief (www.nlactief.nl) 

Vereniging exclusieve sportcentra (www.ves.nl)  

VNO-NCW Midden (www.vno-ncwmidden.nl  
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