Thuis in de Stad-prijs 2012
Inschrijvingsformulier
Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be
U krijgt een ontvangstmelding

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs 2012, U kunt per stad één, twee of drie projecten indienen.
Gebruik voor ieder ingediend stadsproject een nieuw formulier.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Verstuur dit formulier voor 10 september 2012 om 17.00 uur online naar info@thuisindestad.be
Waar vindt u meer informatie?
U vindt meer informatie op onze website thuisindestad.be.
Gegevens van de stad die het project indient
1 Vul hieronder de naam in van de stad die het project indient en het bankrekeningnummer
Stad Turnhout Dienst Welzijn

Reknr: 091-0001164-29

Gegevens van de contactpersoon van het project
2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon van het project.
voornaam en achternaam Van Bael Pascale
functie Directeur Burgerzaken
straat en nummer Campus Blairon 200
postnummer en gemeente 2300 Turnhout
telefoon 014443315
faxnummer
e-mailadres pascale.vanbael@turnhout.be
Gegevens van het project
3 Vul hieronder de gegevens in van het project.
naam Peutersportpunt
startdatum

dag 1 8

maand 1 1

jaar 2 0

1
1

einddatum

dag

maand

jaar

naam van de partners Stad Turnhout Dienst Welzijn, Sportdienst, Opvoedingswinkel, Kinderopvanginitiatieven
Turnhout, Onderwijsopbouwwerk, Basiseducatie, OCMW, KIKO
naam van de coördinator Docquier An
budget 134.100,00 €

euro
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4 Geef hieronder een korte beschrijving van het project.
Het project moet al gerealiseerd zijn of moet zo ver gevorderd zijn dat het op zijn waarde en effectiviteit beoordeeld kan
worden
Het mag op 10 september 2012 niet meer dan twee jaar geleden gerealiseerd zijn.

Peutersportpunt
Het idee voor een Peutersportpunt is ontstaan binnen de bestaande werking Peuterspeelpunten, om een extra aanbod
te creëren met de focus op beweging en gezondheid. Dit maakte meteen een interessante en vooruitstrevende
samenwerking mogelijk tussen de dienst Welzijn, de sportdienst en de opvoedingsondersteunende initiatieven in
Turnhout.
Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door een vlotte samenwerking tussen de medewerkers van het project Buurtsport ,
de Sporthal en de medewerkers van de Peuterspeelpunten. Zij zorgen ervoor dat 1/3 van de sporthal elke week wordt
ingericht tot een multi-actieve ruimte met veel beweegmogelijkheden voor de jongste inwoners van de stad Turnhout.
Elke vrijdagvoormiddag van 10 tot 12 u kunnen de jongste inwoners (tot 3 jaar) samen met een ouder, grootouder of
oppas komen sporten en bewegen in de Sporthal van Turnhout.
Even weg van thuis, elkaar ontmoeten in een fantastische stimulerende ruimte die allerlei sportieve impulsen biedt. De
kinderen kunnen hier rennen, springen, rollen, rijden en nog zoveel meer. Bewegingsspelletjes worden samen
geprobeerd, allerlei bewegingsvormen kunnen ontdekt worden.
Het is de bedoeling op deze manier impulsen te geven om het bewegen en gezond leven te promoten bij
deelnemende ouders en hun kinderen. Ook bieden we op deze manier in de stad een speelruimte aan, aan de jongste
groep kinderen en hun ouders die moeilijk een vergelijkbaar aanbod kunnen vinden dat zo laagdrempelig is. Het is een
gratis dienstverlening aan opvoeders met jongste kinderen tot 3 jaar. Ook kunnen we op vraag informatieverstrekking
doen rond het aanbod aan sportieve mogelijkheden in Turnhout en tips geven rond gezonde voeding en
levensgewoonten. Ouders kunnen ook terecht met allerlei vragen rond opvoeding en welzijn zoals dat ook het geval is in
de Peuterspeelpunten.
Om het aanbod extra aantrekkelijk te maken en voldoende afwisseling te bieden, zorgen we voor een kort afwisselend
programma binnen het constante aanbod van een grote beweegruimte en het aanwezige speelparcours.
Om sociale interactie te bevorderen zorgen we voor een gezellige ontvangstruimte waar iedereen even op adem kan
komen indien gewenst. Dit bevordert dan weer de mogelijkheid tot vorming van een sociaal netwerk.
Het programma verloopt ongeveer zo:
10.00 u: Ontvangst in de loungeruimte, men kan zich hier klaarmaken
10.30 u: Ontdekken van het aangelegde parcours en de voorziene ruimte in de sporthal
10.45 u: Kort afwisselend programma
11.15 u: Fruit als versnapering en drankjes
12.00 u: Einde van het sportieve moment.
Dit aanbod is gratis en werd mogelijk gemaakt door medewerking van Dienstenthuis, PWA Turnhout, Stadsregio
Turnhout, Stad Turnhout, Provincie Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap.
5. Beschrijf de rol van de stad in de realisatie van het ingediende project?
Stad Turnhout is initiatiefnemer in dit zeer vernieuwende project en hoopt een voorbeeldfunctie op te nemen om dit
initiatief ingang te doen vinden in andere gemeenten en steden.
6 Kruis hieronder de hoofdaspecten aan waarop het project betrekking heeft.
de huisvesting in de stad
x de stedelijke ruimte
de mobiliteit in de stad
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het leefmilieu in de stad
de plaatselijke economie
x de sociale cohesie in de stad
de cultuurbeleving in de stad
het democratisch besturen van de stad
x andere, namelijk:

Het stedelijk aanbod van sportaccomodaties nog laagdrempeliger maken voor
doelgroepen en vooral voor de jongste groep kinderen en een begeleidende ouder.
Het sportieve aspect trekt in het bijzonder vaders aan, welke we in het
opvoedingsondersteunend veld nogal eens moeilijk bereikbaar vinden. Met dit
initiatief kunnen we werken rond opvoedingsondersteuning, beweging, gezondheid,
toegankelijkheid. Bredere toepassingen vinden voor het bestaande aanbod.
Doelgroepen bereiken.

7 Geef kort de karakteristieken weer, indien het project zich uitdrukkelijk richt tot een bepaalde buurt of doelgroep.
Het initiatief is bedoeld voor alle kinderen tot 3 jaar in Turnhout. Het is de bedoeling dat er steeds een begeleidende
ouder aanwezig blijft.
We mikken op ouders die de kans willen vinden om samen met hun kindje een activiteit te doen. Samen met het aanbod
Peuterspeelpunten, speelotheken ontstaat er een netwerk van activiteiten op verschillende plaatsen in buurten en wijken
van de stad.
8 Wat zijn de beoogde effecten van het project?
We willen een aanbod creëren in Turnhout dat jongste kinderen en hun ouders of opvoeders stimulansen biedt op vlak
van ontwikkeling, gezondheid, vrijetijdsbesteding, integratie, socialisatie, voorschoolse activiteiten en ook op deze
manier een aanloop te bieden naar naschoolse activiteiten.
We creëren op deze manier een leerplek in de Stad Turnhout voor zowel kinderen als ouders, vrijwilligers,
medewerkers, en de Stad als organiserende entiteit.
We zoeken naar vernieuwende mogelijkheden en bredere toepassingen van bestaande accomodaties met het oog op
betere dienstverlening en laagdrempeligere deelnamemogelijkheden
9 In welke mate zijn de beoogde effecten van het project gerealiseerd?
Aan de hand van de deelnamecijfers kunnen we opmerken dat dit een succesvol initiatief is.
Totaal aantal deelnemers tijdens de periode van 13/01/12 tot 29/06/12:
147 kinderen brachten 597 keer een bezoek aan het sportpunt en 164 volwassenen brachten 593 keer een bezoek aan
het peutersportpunt samen met hun kind.
Ter vergelijking:
Totaal aantal deelnames in alle peuterspeelpunten tot eind juli 2012: 3504 (volwassenen en kinderen)
Bijna alle deelnemers benoemen het als een ‘fantastisch initiatief”. Geïnteresseerden uit buurtgemeenten kwamen al
kijken hoe dit in zijn werk gaat.
Kinderen krijgen hier een speel –en sportruimte aangeboden die zijn gelijke in de stad niet kent.
Materiaal en personeel worden optimaal ingezet om een extra laagdrempelig en kindgericht initiatief te realiseren.
Deelname aan dit aanbod is gratis voor de bezoekers.
Er werd een laagdrempelig vrijetijdsaanbod gerealiseerd voor ouders met jongste kinderen tot 3 jaar. Op deze
ontmoetingsplaats krijgen ouders tevens de kans vragen te stellen rond opvoeding, gezondheid, welzijn, scholing…
Er is info aanwezig rondde sportieve mogelijkheden en clubs in de stad Turnhout.
Bewoners in Turnhout vinden de weg naar de Sporthal en via de begeleiding in het sportpunt ook de weg naar andere
diensten.
10 Op welke manier werden diverse beleidsdomeinen in het project geïntegreerd?
We werken vanuit de sector Welzijn, dit met oog op verschillende doelstellingen:

Thuis in de Stad-prijs 2012 - Pagina 4 van 5

Voorschoolse activiteiten bevorderen de opstap naar school, dus onderwijs
We werken rond gezondheid en sport.
Socialisatie en persoonlijk netwerk vergroten: Welzijn
Integratie en oog voor diversiteit, interactie tussen verschillende culturen met als bindmiddel het sportieve aanbod voor
de jongste kinderen.
Opvoedingsondersteunende activiteit: Vaders komen op dit aanbod af: op deze manier worden zij ook gestimuleerd om
met hun jonge kind actief bezig te zijn.
11 In welke mate is het project innoverend en draagt het bij tot stedelijkheid?
Dit initiatief is uniek voor de stad Turnhout, er zijn in Vlaanderen wel enkele initiatieven die hier dicht bij aanleunen maar
het is zondermeer uniek dat een stad dit aanbod heeft. In Turnhout is er 1 peuterturngroep actief. Deze lessenreeks
werd georganiseerd door de turnclub, loopt periodiek en heeft plaats in het weekend. Het peutersportpunt betekent geen
enkele concurrentie voor een bestaand aanbod. We zorgen voor informatiedoorstroming over de verschillende
sportclubs van Turnhout Het tijdstip nl vrijdagmorgen is geschikt omdat we dan gebruik kunnen maken van de zaal en dit
geen commerciële initiatieven doorkruist. Sportverenigingen doen hun activiteiten meestal op andere uren aangepast
aan schoolgaande jeugd en werkende personen.
Stad Turnhout werkt kindgericht en tracht op deze manier haar naam kindvriendelijke stad kracht bij te zetten.
De stedelijke samenwerkingsverbanden optimaliseren en op die manier dit soort initiatieven realiseren zonder al te veel
meerkosten.
12 Beschrijf waarom en op welke wijze dit project inspirerend kan zijn voor andere projecten?
Het is uniek voor een stad of gemeente om dit aan te bieden, andere steden en gemeenten met een sporthal kunnen dit
vrij eenvoudig uitwerken en aanbieden aan hun bevolking.
Met dit aanbod realiseren we een zeer laagdrempelige opvoedingsondersteunende activiteit. Ook vaders nemen deel
aan deze activiteit.(dankzij het magische woord ”sport”!)
Zoeken naar haalbare manieren om mensen en of specifieke doelgroepen te bereiken in een positief, preventief en
innoverend aanbod.
Een extra aanbod creëren qua vrijetijdsbesteding dat nog niet aanwezig was, of als het al bestaat dit moeilijkof te
selectief bereikbaar was.
13 Op welke wijze werd de bevolking betrokken bij de voorbereiding en de realisatie van het project?
Er werd gepolst bij de deelnemende ouders in de Peuterspeelpunten of dit aanbod nuttig kon zijn. We besloten om het te
laten proefdraaien tot eind juni. In de vakantieperiode kunnen we niet beschikken over de accommodatie. Dit werd
duidelijk op voorhand afgesproken.
Na opening waren ongeveer alle ouders en begeleiders heel enthousiast. Ook de lachende kinderen gaven blijk van
groot plezier.
Omdat iedereen die met dit project te maken heeft of het bezoekt de ongelofelijke sfeer en de plezierige interacties
tussen de verschillende ouders en kinderen als een ongelofelijke stimulans ervaart. Dat heeft er voor gezorgd dat wij
allemaal sterk in dit initiatief geloven.
Het mag een maatschappelijke opdracht zijn om meer veilige speelruimte te creëren voor jongste kinderen.
De aanwezige ouders zijn steeds verantwoordelijk voor hun eigen kind, maar houden meestal ook andere kinderen mee
in het oog. Hier werken ze samen met de vaste begeleiders aan een sociale, veilige en stimulerende omgeving voor de
aanwezige kinderen, ouders voelen hier een grote gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
14 Wie waren de betrokken partners en wat was hun rol en aandeel in het project?
Geef aan of het om een horizontaal ( publiek – publiek; publiek – privé) of verticaal (federale, regionale, lokale
overheden) partnerschap gaat.
De lokale overheid organiseert dit initiatief met geld van de Vlaamse overheid. Ook deden plaatselijke organisaties een
duit in het zakje om de subsidiëring rond te krijgen.
De dienst Welzijn van stad Turnhout overkoepelt het project Peuterspeelpunten, waarvan het Peutersportpunt deel uit
maakt.
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Het iets langer bestaande project Peuterspeelpunten was het moederschip van dit project. We merkten op dat een
aantal ouders het toch wel fijn vonden om te bewegen met hun kindje. Daaruit ontstond het idee om een extra grote en
veilig afgebakende ruimte te voorzien aan deze doelgroep.
Dienst Welzijn en de Sportdienst met het project buurtsport werken samen aan dit project.
Dit project werd mogelijk gemaakt door medewerking van Dienstenthuis, PWA Turnhout, Stadsregio Turnhout, Stad
Turnhout, Provincie Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap.
Zij zorgend voor de onontbeerlijke subsidiëring en de ondersteuning daarrond.

15 Hoe werd het project bekendgemaakt?
Samen met de uitnodiging voor de peuterspeelpunten wordt het peutersportpunt gepromoot. Het maakt deel uit van het
volledige aanbod in de Peuterpseelpunten.
Begin september en eind januari krijgen alle ouders met kinderen tussen 1 en 2.5 jaar een uitnodiging van de stad om
een bezoek te brengen aan een van de peuterspeelpunten of het peutersportpunt.
Regelmatig verschijnt er een artikel in de stadskrant, september 2012 zal er een specifiek artikel verschijnen over het
peutersportpunt.

16 Vermeld hieronder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld een
onafhankelijke evaluatie van het project.
Het project werd geëvalueerd door HEFBOOM.
17 Omschrijf hieronder waarvoor u de geldprijs eventueel zult gebruiken.
Uitbreiding met nog een sportpunt in het kader van een reeds geplande uitbreiding, of aankoop van materialen.

