Buurtsportcoach Academy: Thema sportinfrastructuur uitgelicht

Van essentieel belang voor iedereen:
Een sterke sportinfrastructuur!
Hoe maken we sport in de wijk aantrekkelijker voor tienermeiden?
Dat is de centrale vraag tijdens het #zijspeeltmee event van ISA van vandaag in Den-Bosch.
Toch doen er nog altijd maar weinig tienermeiden mee aan buurtsport in Nederland. Dat
willen we met z’n allen veranderen. #zijspeeltmee brengt verhalen van sportcoaches uit
Kenia, Mali en Nederland. Zij geven ons tips en ideeën hoe buurtsport aantrekkelijker te
maken voor tienermeiden. En hoe zij dat zelf hebben aangepakt. Om zo verandering te
realiseren in hun eigen omgeving.
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Studiedag 5 maart geblokt in je agenda?

Bekijk hier het volledige programma

Samen met Sportaal is er een uitgebreid programma samengesteld rondom de thema's van
het Landelijk Sportakkoord. Ieder thema van het sportakkoord komt aan de orde. In deze
special aandacht voor de workshops en werkbezoeken die tijdens de studiedag worden
aangeboden rondom ‘Sportinfrastructuur’
Tijdens de studiedag brengen wij een bezoek aan een toekomstbestendig, uitdagend en
interactief Playground In Enschede. Deze playground is vorig jaar in één dag gebouwd en in
september j.l. geopend. Hoe is dit tot stand gekomen en hoe zorg je dat de hele buurt hier
gebruik van maakt? Dit vertelt Mannes Verwer, combinatiefunctionaris Sport uit Enschede.
Daarnaast verleid Nijha je in een workshop om samen te kijken naar mogelijkheden om
innovatief om te gaan met beschikbare openbare ruimte. Hoe creëer je samenspel tussen
diverse beleidsterreinen, verenigingen, ondernemers en welzijnsorganisaties? Frank
Hulleman en Erik Spiegelenberg geven je nieuwe inspiratie en methodieken om een
openbare ruimte te creëren die uitdaagt om te bewegen.

Nog even op een rijtje..
De workshops over sportinfrastructuur op 5 maart
WORKSHOP | Playgrond in one day!
In één dag € 250.000,- mogen uitgeven aan een speelplek die uitdagend, interactief en
verbindend is voor de hele buurt? Geen droom, op zaterdag 21 september is dit ambitieuze
plan in Enschede West op de Boswinkel Plaza uitgevoerd door Yalp, Richard Krajicek
Foundation, Gemeente Enschede, Sportaal, speeltuinvereniging Boswinkel en ODBS
Europaschool. Het resultaat is een toekomstbestendig, uitdagend en interactieve
playground. Mannes Verwer (Combinatiefunctionaris gemeente Enschede) heeft het geluk
dat dit zijn plaza is. Kom kijken en ervaren hoe de playground van de toekomst eruit ziet en
hij vertelt je ook meer over de totstandkoming ervan.
Workshopleider: Mannes Verwer (Combinatiefunctonaris Sport bij Gemeente
Enschede)
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WORKSHOP | Openbare Ruimte die uitdaagt tot bewegen, hoe dan?
Hoe creëer je een betekenisvolle openbare ruimte, waar mensen uitgedaagd worden tot
bewegen? Dit is de hamvraag van deze workshop. Aan de hand van diverse inspirerende
voorbeelden laten Frank Hulleman en Erik Spiegelenberg (Nijha) zien welke mogelijkheden
er zijn om innovatief om te gaan met beschikbare openbare ruimte. Na deze inspiratieronde
gaan we aan de slag met drie casussen; wat is er mogelijk op een braakliggend stuk asfalt of
grasveld? Hoe kun je mensen verleiden om in beweging te komen op de stoep? En welke
beweegmogelijkheden biedt een parkeerplaats? Je wordt daarbij uitgedaagd buiten de
gebaande paden te denken en ontdekt welke verrassende verbindingen er te leggen zijn.
Samen bedenk je hoe je sportief samenspel creëert tussen diverse beleidsterreinen,
verenigingen, ondernemers en bijvoorbeeld welzijnsorganisaties. Hoe je met laagdrempelige
inrichtingsingrepen bewegen stimuleert en op welke manier je gebruik kunt stimuleren. Je
gaat naar huis met nieuwe inspiratie en methodieken om nog meer impact te genereren met
jouw werk.
Workshopleiders: Frank Hulleman (landschapsontwerper Nijha) en Erik Spiegelenberg
(beweegspecialist Nijha)

Schrijf je in en laat je inspireren op 5 maart

De studiedag wordt georganiseerd
vanuit de Buurtsportcoach Academy
(een initiatief van Hogeschool
Windesheim en Sportservice
Overijssel) in samenwerking met
Sportaal Enschede.
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