
 

Antwoorden op de vragen uit de chat  

 

Tijdens de online bijeenkomst ‘Sportief Inburgeren: wat werkt?’ was er gelegenheid om 

vragen te stellen via de chat. In dit document lees je alle vragen en antwoorden.  

 

Komt er nog een bijeenkomst? 

‘Sportief Inburgeren: wat werkt?’ van dinsdag 22 juni was een vervolg op het online event Sportief Inburgeren 

van 23 maart. Heb je de eerste bijeenkomst gemist? Klik hier om het terug te kijken.  

 

Bewegen Werkt vindt het belangrijk om kennis en ervaring te delen. We weten nog niet of er specifiek voor het 

thema Sportief Inburgeren een nieuwe bijeenkomst komt. De komende periode evalueren we de afgelopen 

webinars / bijeenkomsten en zullen we besluiten of er een volgende webinar komt. Wij informeren u hierover 

via onze website, e-mail en LinkedIn. 

 

Volwassenfonds: Is het fonds voor iedereen toegankelijk? 

Volwassenfonds is toegankelijk wanneer de betreffende gemeente hierbij is aangesloten is. Dit geldt bijv. voor 

gemeente Winterswijk niet; gemeente moet ervoor betalen. 

 

Is er al een samenwerking met de gemeente Amsterdam? 

Via de website van Volwassenfonds kan je zien of een gemeente al meedoet. 

 

De gemeente stelt zelf een budget beschikbaar begrijp ik? 

U kunt inderdaad zelf budget bepalen. Bezoek de website van Volwassenfonds voor meer informatie.  

 

Begrijp ik het goed dat de statushouder volledig begeleid wordt bij de hele inburgering?  

Bewegen Werkt wordt ingezet als ‘warming-up’ voor verdere inburgering of parallel aan inburgering die 

statushouders volgen. Afhankelijk waar de statushouder is met de inburgering kan Bewegen Werkt ingezet 

worden. Doel is tweeledig: deelnemen aan reguliere beweegactiviteiten én participatie in de Nederlandse 

maatschappij.  

 

Neem voor meer informatie contact op met Arno Nienhaus (Bewegen Werkt) of bezoek onze website. 

 

Kan jullie programma geïntegreerd worden met een programma van het ROC? 

Zeker. Het programma wordt geïntegreerd met andere onderdelen van het inburgeringstraject. In 

samenwerking zullen binnen de beweeglessen ook taalonderdelen terugkomen die in de taalles behandeld zijn. 

En door onderdelen te integreren zijn we ook in staat het programma op momenten aan te bieden die passen 

binnen de andere inburgeringsonderdelen. Dit wordt altijd lokaal georganiseerd.  

https://bewegenwerkt.nl/participatie/nieuws/terugkijken-online-event-sportief-inburgeren
https://www.volwassenenfonds.nl/
https://www.volwassenenfonds.nl/gemeenten/
https://bewegenwerkt.nl/participatie/team/arno-ni%C3%ABnhaus
https://bewegenwerkt.nl/participatie/doelgroepen/statushouders

