Negen vragen aan Mike Wiersema (MOVE Vught)
Naam: Mike Wiersema
Geboren: 1983
Functie: Buurtsportcoach (bij MOVE Vught)
Werkzaamheden:
MOVE Vught is in 2013 opgericht en sinds het allereerst begin ben ik daar ook werkzaam. Binnen het
werkveld kom ik in contact met verschillende samenwerkingspartners, waaronder Reinier van Arkel.
Deze samenwerking met Peter van Duppen is in de loop van de jaren geïntensiveerd en uitgegroeid
tot een prettige en vruchtbare samenwerking, waar het Sportloket van Reinier van Arkel één van de
projecten was waar we veelvuldig over hebben gebrainstormd. En het maakt het nog leuker dat een
oud-stagiairs van ons, Tim Quik, nu één van de vaste gezichten van het Sportloket is. Wellicht
overbodig om te vertellen dat deze samenwerking met het Sportloket, met Tim als contactpersoon,
een heel mooi vervolg heeft gekregen.
Dagelijks leven:
Ik woon in Cromvoirt, samen met mijn vrouw en twee kinderen.
1. Sterke / verbeterpunten:
Ik benoem graag de sterke punten van onze samenwerking. En dat is dat we veelal op één lijn
liggen wanneer het gaat over beweegprojecten. We hoeven elkaar dan ook niet vaak te
overtuigen welke projecten de aandacht verdienen en hoe we deze succesvol kunnen krijgen.
Hierbij is het fijn dat we, ondanks werkzaam binnen verschillende organisaties, nagenoeg
dezelfde werkwijze hanteren.
2. Welke sport(en) vind jij het leukst om te doen en te zien:
Ik heb vroeger geturnd op nationaal niveau en binnen deze sport geef ik nog steeds training
aan wedstrijdsporters (jongens/meisjes) Voor mij is turnen ook nog de mooiste sport om
naar te kijken.
3. Waar kunnen we jou in de nacht voor wakker maken:
Liever niet wakker maken.
4. Met welke doelgroep ga je het meeste om en wat vind je daar zo leuk aan:
Eigenlijk ga ik met heel veel doelgroepen om. En juist dát vind ik het leukste, de afwisseling.
Ieder doelgroep heeft iets unieks. Dat maakt het bijzonder om ermee te werken, en
tegelijkertijd ook een uitdaging omdat het verschillende aanpak vraagt.
5. Waarom denk je dat onze samenwerking zo waardevol is:
We streven mooie (gemeenschappelijke) doelen na. Mede dankzij de visie en de manier van
werken maakt onze samenwerking prettig en succesvol.
6. Mooiste moment binnen het werkveld:
Er zijn heel veel verschillende mooie momenten. Eén van die momenten (die eigenlijk nog
moet gaan komen) is de realisatie van de beweegroute bij Reinier van Arkel. Daarnaast ben ik
trots op onze samenwerking met Reinier van Arkel en Zuiderbos met betrekking tot de
naschoolse sportactiviteit “Plein Sportief”. Een ander mooi moment is de ontwikkelingen
rondom de groep “Bewegen met Autisme”. Een aantal jaar geleden zijn we hierbij betrokken
geraakt. Op dat moment konden we nog niet zo heel veel betekenen, maar in samenwerking
met het Sportloket is hier verandering in gekomen. Voor deze groep is een mooi aanbod
gerealiseerd en zetten we ons voor kennismakingsinitiatieven met en bij verschillende
sportverenigingen

7. Werkhumor: (een mooie anekdote)
8. Wat wil je nog bereiken:
Veel mooie projecten realiseren met onze samenwerkingspartners, waaronder het
Sportloket!
9. Wat wil je nog bereiken in samenwerking met het Sportloket:
Een intensieve samenwerking over verschillende vlakken, waar we nog jaren de vruchten van
mogen plukken.

