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Bewegen Werkt voor 
mensen met een uitkering
Oktober 2020

Welkom! Het webinar gaat binnen 
enkele minuten van start ● Zorg dat je geluid aan 
staat ● Vragen kun je stellen via de chat ● Je kunt 
het zwarte sprekersvenster verplaatsen met het 

knopje ‘dock’ zodat het niet over de dia staat ● Het 
webinar kan teruggekeken worden ● Bekijk het 

webinar zoveel mogelijk staand



Even 
voorstellen..



Uw team vanmiddag!



Vandaag

15:00 Effectieve gespreksvoering

15:10 In de praktijk

15:25 Samenwerking en effecten

15:40 Vragen en afronding



Aanleiding

Ideeën delen die het effect van Bewegen Werkt 
vergroten

U inspireren met effectieve voorbeelden om mensen te 
coachen

Aanleiding & Doel webinar



Huidige situatie

- September weer operationeel

- Zolang het verantwoord is komen we 
bijeen

Leven met corona



Bewegen 
Werkt

















Methodieken:
• Positieve Gezondheid
• Cirkel van 8
• Appreciative inquiry

• Motiverende Gespreksvoering
• Stages of change

Verschillende methodieken



Ideale samenwerking klantmanagers

 Bij aanmelding

 Driegesprek

 Bij bijzonderheden

Bewegen Werkt



Effectieve 
gespreks-
voering



Selectie van 
deelnemers

Annelies van Dijk, klantmanager Coevorden 

 Selectie van deelnemers (bezoek programma)

 Motiverende gespreksvoering

 Casus Jan



Effectieve 
Gespreksvoering
Ronald IJdens Bewegen Werkt Coach 
Coevorden

Doelstellingen

Waar zit Jan?



Ingaan op de chat

Energizer



- Maarten Boot, Bewegen Werkt Coach Gorinchem 

Deelnemers die niet gemotiveerd zijn

Selectie van deelnemers



 Wat kan er beter in de samenwerking

 Wat levert intensieve samenwerking op in Coevorden

 Voorwaarde: driegesprek

 Tips voor een goede samenwerking

Tijdens het programma



 We hebben mooie voorbeelden gekregen

 We hebben onze ervaringen kunnen delen

 Vervolg van de webinars

Vraag aan deelnemers: ook live bijeenkomst

Na dit webinar



Heeft u vragen



 Bewegen Werkt: Arno Nienhaus

 Coevorden / interim advies: Manga Schrijver

Neem contact op met:

https://www.linkedin.com/in/arno-nienhaus-9b75251a/
https://www.linkedin.com/in/manga-schrijver-642b1742/
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