VOOR WE DE BOEIENDE BUURTSPORTZOMER INDUIKEN STEKEN WE NOG EENS DE KOPPEN BIJ ELKAAR. WE VERZAMELEN COÖRDINATOREN, BELEIDSVERANTWOORDELIJKEN,
VERTEGENWOORDIGERS VAN KOEPELORGANISATIES EN VELDWERKERS, SAMEN KIJKEN
WE RICHTING TOEKOMST. SCHRIJF JE IN EN KRIJG BOUWSTENEN EN STEVIG INPUT OM JE
EIGEN BUURTSPORTBELEID SCHERP TE ZETTEN. VELDWERKERS WORDEN GEÏNSPIREERD
MET NIEUWE SPORTEN.

PROGRAMMA
9U15

ONTHAAL

09U45 DAGOPENING
De resultaten van de Buurtsport 1-meting.
Een kijk op Buurtsport in Vlaanderen en
benchmark je eigen werking.
“Wat maakt dat Buurtsport Buurtsport
is … ?” Bouwstenen om je lokale werking
scherp te zetten (i.s.m. VUB).

10U30 KWALITEITSINJECTIE VOOR JOUW
BUURTSPORTWERKING
De CATCH-onderzoekers delen voor de
allereerste keer de programmatheorieën
die ze vanuit fase 1 van het project
ontwikkelden. Ontdek in première hoe
ook jij de sociale inclusie voor jongeren in
maatschappelijk kwetsbare situaties kan
bevorderen. Dit als koepelorganisatie,
beleidswerker, coördinator of
veldwerker. Maak kennis met werkzame
mechanismen en heel wat voorwaarden
die ook in jouw (toekomstige) werking
een bijdrage kunnen leveren.

12U00 LAAT JE INSPIREREN
• Kijk mee door de bril van Arvid van
Leeuwen (Buurtsport Antwerpen) op
een specifiek Europees trainingsproject
voor buurtsportwerkers waaraan hij
participeert.
• Ouderbetrokkenheid: succesfactor of
belangrijke randvoorwaarde voor je
werking? ICES geeft een voorzet.

• Vrijwilligers, zowel oud als jong,
opleiden. De kansen van de cursus
bewegingsanimator voor je werking
en de online opleiding omgaan met
opvallend gedrag.
• Tijdens de inspiratiesessie kan je op
sofagesprek bij de CATCH-onderzoekers
over de opstart van de tweede fase in
hun onderzoek. Misschien wel in jouw
werking?

13U00 MIDDAGPAUZE
14U00 KEUZESESSIE 1
Innogames: doe mee en ontdek nieuwe
sporten die ook in jouw werkingen
kunnen scoren. Nodig gerust ook jouw
vrijwilligers uit voor deze sessie. (i.s.m.
Sportwerk Vlaanderen en BOP-Project
vzw Jong)

KEUZESESSIE 2
Focusgesprek en intervisie
coördinatoren: hoe creëer je een
omgeving die zorgt voor een
werkzame relatie tussen professional
en deelnemende jongeren? Welke
kenmerken maken dit mogelijk? Welke
maken dit moeilijk? Ook andere thema’s
waar je als coördinator mee te maken
hebt komen aan bod in een interactief
groepsgesprek.

16U00 DAGAFSLUITING

