
Hoi << Test First Name >>,

De lente is in het land en meer dan ooit willen mensen buiten bewegen.
Zelfs met een afgeslankt budget kan je hen als overheid of organisatie daarbij

een duwtje in de rug geven.

Wij begeleiden je bij het creëren én activeren van covid-proof beweegruimte.
Benieuwd hoe we dat doen? Hieronder vind je weer enkele

praktijkvoorbeelden.

De beweegbank Senior
 

Hier is ie dan ... onze beweegbank senior!  Voor en door ouderen ontwikkeld en
het tastbaar resultaat van 2 jaar CrossCare-onderzoek! Een uitgebreide
enquête wijst uit dat liefst 92% van de ondervraagde ouderen de beweegbank
geschikt acht voor senioren!

Via live-tests en co-creatiesessies werden de kritische succesfactoren voor de
implementatie van het IPitup-beweegpakket bij senioren in kaart gebracht. Dit
superboeiend project werd deskundig begeleid door onafhankelijke
onderzoeksinstellingen uit Vlaanderen en Nederland en gefinancierd door
Interreg Vlaanderen-Nederland.
 

https://www.youtube.com/watch?v=TLZeoRrQLq4&t=33s


Nagelnieuwe beweegplekjes

Ook afgelopen maand werd er weer heel wat kleinschalige
beweeginfrastructuur extra gerealiseerd. In een park of op een pleintje, bij een
woonzorgcentrum of langsheen een beweegroute,... het belang van een groene
en beweegvriendelijke publieke ruimte is intussen erg duidelijk.

Zelfs met beperkte middelen kan je gericht investeren in een drempelverlagend
beweegaanbod. Via de bijhorende gratis trainersopleidingen - momenteel
online - zorgen we bovendien voor een buurtgerichte activatie én lokale
verankering. Samen maken we van bewegen terug een vanzelfsprekend deel

Onderzoeksresultaten

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3922/1616409204_Infographicdeel12.pdf


van het leven!
 

Laat ruimte voor participatie

In Wommelgem, Gent en Borsbeek testen ze momenteel een beweegbank uit
via de uitleendienst van Sport Vlaanderen. Via verschillende kanalen gaan ze
opzoek naar de mening van de burgers. Ieder participatietraject is trouwens
anders. Onderstaande inspiratiefiche beschrijft enkele manieren om ook bij
jullie het lokale draagvlak te meten.

Wil jij ook een gratis demo vastleggen of een testperiode vastleggen?
Contacteer ons via www.ipitup.be of mail naar info@ipitup.be.
 

Alle IPitup-beweegplekjes ontdekken?

Inspiratiefiche participatie

https://www.ipitup.be/
mailto:info@ipitup.be
https://www.ipitup.be/nl/referenties
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3922/1597331751_Participatie.pdf


+ 32 (0) 16 43 68 47
+ 32 (0) 472 340 508

www.ipitup.be
info@ipitup.be
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Laureaat - Leuven, een vitale stad 2018
Laureaat - CrossCare 2019

Partner - Sport Vlaanderen 2020
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