
Ook in de herfst kan je nog lekker buiten bewegen! 
 

In Genk, Rumst, Ranst, Oostkamp en Harelbeke hebben ze de beweegbanken
van Sport Vlaanderen intussen al uitgetest en ... goedgekeurd! Benutten jullie
al ten volle de publieke ruimte? Benieuwd hoe je van bewegen terug een
vanzelfsprekend deel van het leven kan maken? 

Met jouw gemeente, bedrijf, school of vereniging ook eens mobiele IPitup-
beweegbank uitproberen? Dan kan - gedurende een maand lang - via de
uitleendienst van Sport Vlaanderen. Een bijhorend activeringstraject met
workshop en opleiding is steeds inbegrepen. Met minimale inspanningen kan je
zo de door jou beoogde doelgroepen bereiken én activeren. 
 

Meer info

https://www.ipitup.be/nl/diensten/uitleendienst-sport-vlaanderen


Covid-19 doesn't stop us...  
 

Ondertussen zijn er al meer dan 80 IPitup-trainers en -ambassadeurs opgeleid! 
We blijven namelijk ook online opleidingen verzorgen. Met behulp van trainers
kan je een lokaal aangepast aanbod creëren. Ze zorgen voor de noodzakelijke
verankering én optimale activering van de beweegbank. Op die manier leveren
ze een belangrijke bijdrage tot de maximalisering van je ROI (Return on
Investment). 

Vakliteratuur wijst immers uit dat het creëren van een beweegvriendelijke
omgeving (hardware) alleen vaak niet voldoende is. De ervaring leert dat deze
geactiveerd dient te worden met een aangepast aanbod (software). Dat moet
zo georganiseerd worden dat potentiële gebruikers ook gemotiveerd worden
om ermee aan de slag te gaan (orgware). 



Sluit jij ook graag aan bij de IPitup-familie? 
 

SDG's realiseren met de beweegbank 
 

De sustainable development goals (SDG's) van de Verenigde Naties helpen
ons om samen de wereld te verbeteren. Lokale besturen spelen een cruciale
rol in de realisatie van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Wist je dat het lokaal sport- en beweegbeleid perfect te koppelen valt aan heel
wat SDG's? Het IPitup-beweegproject legt de link tussen lokaal en globaal en
speelt in op de uitdagingen en kansen die dit biedt. 

Benieuwd welke ontwikkelingsdoelstellingen je kan realiseren met de
beweegbank? 
 

Meer info

Inspiratiefiche

https://www.ipitup.be/nl/diensten/opleiding-tot-ipitup-trainer-of-ambassadeur
https://www.ipitup.be/nl/sdgs
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