Bewegen Werkt
voor statushouders

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Doel is dat
nieuwkomers met inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren
en werk krijgen, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in Nederland.
Gemeenten krijgen de regie, waarbij verwacht wordt dat er duaal
gewerkt wordt. Er worden daarom verbindingen gemaakt met andere
taken in het sociaal domein, zoals werk en participatie.

Onze aanpak
Bewegen Werkt is gericht op fitheid, gezondheid, omgaan met stress,
leefstijl, Nederlandse gebruiken, arbeidsrelevante competenties en
taalversterking. Daardoor wordt de kans op zelfredzaamheid richting
maatschappelijke participatie vergroot. Precies daarom is Bewegen Werkt
een passend programma, waarmee geoefend kan worden in het creëren
van een duale en geïntegreerde aanpak.

Onze ervaring
In de afgelopen 5 jaar heeft Bewegen Werkt
voor 19 gemeenten beweegprogramma’s voor
statushouders uitgevoerd. In totaal hebben 323
statushouders meegedaan.

Resultaat
In onze aanpak is veel aandacht voor plezier en sturen we op samenwerking
met ketenpartners. Hiermee behalen we een aanwezigheidspercentage van
70,8% en beoordelen de deelnemende statushouders Bewegen Werkt met
een gemiddelde tevredenheidsscore van een 9 (schaal 1-10).
De volgende uitstroomresultaten zijn gemeten van deelnemers die
Bewegen Werkt hebben afgerond:
- Direct betaald werk of zicht op werk of een opleiding:
79,7%
- Medisch traject of sociale activering:
20,3%

Programma’s voor statushouders
Bewegen Werkt draagt, als onderdeel van een duale aanpak, bij aan een
versnelde participatie van statushouders. Inzet van Bewegen Werkt wordt
afgestemd op de behoefte. Er zijn 4 programma’s die aangeboden worden
aan statushouders.
- Beweeg Mee in de Brugklas,
- Bewegen Werkt voor geïsoleerde groep(en),
- Sportief inburgeren
- Workshops voor Interculturele groepen.
In deze brochure gaan we in op deze programma’s.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het beweegprogramma Bewegen Werkt voor
statushouders? Neem dan contact met ons op via 085 073 33 00 of stuur
een bericht naar info@bewegenwerkt.nl

Beweeg Mee in de Brugklas

Beweeg Mee in de Brugklas
Binnen de nieuwe Wet inburgering werkt elke statushouder aan een persoonlijk ‘Plan Inburgering en
Participatie’ (PIP). Om aan de voorkant meer tijd te hebben om de inburgeraar bewuste keuzes te laten
maken, zetten gemeenten een voortraject (ook wel brug- of startklas genaamd) op. Een inburgeraar
die heeft meegedacht over het traject van integratie en participatie, is gemotiveerder en heeft een
duidelijker beeld bij het einddoel. Bijkomend voordeel is dat zo’n brugklas als buffer kan functioneren,
voordat instroom in de gewenste leerroute mogelijk is. Bewegen Werkt biedt binnen de brugklas de
interventie ‘Beweeg Mee’.

Doel Beweeg Mee
De inzet van Beweeg Mee binnen de brugklas heeft twee doelen:
1. Plezier aanbrengen in het programma: met elkaar onder professionele begeleiding bewegen;
2. Inzicht in basale maatschappelijke- en werknemersvaardigheden. Dit als onderdeel van het PIP.
De Bewegen Werkt coach acht zich, door de intense samenwerking met de deelnemers, goed in staat
om de genoemde vaardigheden per deelnemer aan te geven.

Duur en intensiteit
Het programma sluit aan bij de duur van het voortraject (gemiddeld 10 weken) en is één of twee
dagdelen per week.

Specifieke aandachtspunten
Aandachtspunten van een beweegcomponent binnen het voortraject:
- Bewegen verleidt mensen mee te doen ondanks taalbarrières,
- Met het bewegen krijgen we een goed aanvullend beeld van de competenties van de kandidaat,
- Inzichten zijn ondersteunend aan de bevindingen voor het PIP, die in nauwe samenwerking met 		
opdrachtgever wordt vormgegeven.

Bewegen Werkt voor geïsoleerde groepen

Bewegen Werkt voor geïsoleerde groepen
Verschillende groepen inburgeraars hebben een vergroot risico om geïsoleerd te raken. Bijvoorbeeld
vrouwen die voornamelijk het huishouden doen en de zorg hebben voor kinderen. Of mannen die
moeite hebben aan te haken bij de maatschappij. Onderliggende problemen bij deze groepen dreigen
verwaarloost te worden. De inzet van Bewegen Werkt voor deze ‘geïsoleerde’ groepen is primair gericht
op het blijvend participeren door deelname aan sport en (vrijwilligers)werk. Binnen Bewegen Werkt
komen competenties in beeld die van belang zijn om arbeidskansen van de statushouder inzichtelijk te
krijgen. Zo is Bewegen Werkt in de 1e 18 maanden van de inburgering een belangrijk onderdeel van de
Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

Doel Bewegen Werkt
Bewegen Werkt is primair gericht op:
- Fysiek en mentaal actiever én fitter worden.
- Competenties in beeld krijgen die van belang zijn voor de stap naar werk.
- Onderdeel zijn van een groep.
- Maatschappelijk actief worden en blijven in bijv. (vrijwilligers)werk.
- Blijvende sportbeoefening en actieve leefstijl (Nederlandse Norm Gezond Bewegen).

Duur en intensiteit
Beweegprogramma van 26 weken, waarvan de eerste 12 weken 1 dagdeel per week en vervolgens 2
dagdelen per week in groepen met maximaal 16 deelnemers.

Specifieke aandachtspunten
-

In de bewegingslessen wordt gewerkt aan succesbeleving, competenties, storytelling en 			
taalontwikkeling. Hiervoor zijn specifieke opdrachten en spelvormen ontwikkeld.
Aanvullend op de 16 deelnemers kunnen er desgewenst max. 2 ‘ervaringsdeskundigen’ meedoen. 		
Deze deelnemers, met bijvoorbeeld een Eritrese of Syrische nationaliteit, zijn al wat verder in het 		
maatschappelijk proces. Deze kunnen een ondersteunende rol spelen en ook helpen in het lokale 		
vrijwilligerswerk netwerk.

Sportief Inburgeren

Sportief Inburgeren
‘Sportief Inburgeren’ is een integraal programma voor statushouders. Bewegen Werkt draagt,
als onderdeel van deze integrale aanpak, bij aan een versnelde integratie én participatie van
statushouders. We ondersteunen statushouders met het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid
en leefstijl, waardoor aanzienlijke resultaten worden bereikt. Zo is Bewegen Werkt een belangrijk
onderdeel van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).

Doel Sportief Inburgeren
Sportief Inburgeren is primair gericht op:
- Fysiek en mentaal actiever én fitter worden.
- Competenties in beeld krijgen die van belang zijn voor de stap naar werk.
- Onderdeel zijn van een groep.
- Maatschappelijk actief worden en blijven in bijv. (vrijwilligers)werk.
- Blijvende sportbeoefening en actieve leefstijl (Nederlandse Norm Gezond Bewegen).

Duur en intensiteit
Het programma sluit aan bij de duur van het inburgeringstraject en is één of twee dagdelen per week.
Daarbij worden andere dagdelen ingevuld door ketenpartners, zoals vluchtelingenhulp, taalaanbieder,
gemeente en lokaal welzijn.

Specifieke aandachtspunten
-

-

In de bewegingslessen wordt gewerkt aan taalontwikkeling. Hiervoor zijn specifieke spelvormen 		
ontwikkeld. De taalontwikkeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op het menselijk lichaam 			
(estafettevorm, waarbij bordjes met termen als ‘hoofd’ en ‘arm’ op het juiste lichaamsdeel moeten 		
worden geplakt), op de positie in de ruimte (spelvormen met innemen posities voor, op, 			
achter, links of rechts naast de mat) of voeding en gezondheid (in de leefstijllessen). Bewegen 		
Werkt weet uit ervaring dat deze speelse wijze van taalontwikkeling versterkend is op het gebied v		
an de taalontwikkeling bij een taalaanbieder. Helemaal wanneer dit op elkaar afgestemd wordt.
Inzet van oud deelnemers tijdens de voorlichting of tijdens de lessen. Succesverhalen zijn voor 		
statushouders erg belangrijk om vertrouwen te krijgen in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.
Samenwerking met andere stakeholders die ingeschakeld worden bij de inburgering of integratie. 		
Voorbeelden zijn vluchtelingenhulp, taalaanbieder, gemeente en vertegenwoordigende 			
organisaties.

Workshops voor interculturele groepen

Workshops voor interculturele groepen
Meedoen en wonen in Nederland betekent ook deze groep bloot gesteld wordt aan de ongezondere
leefpatronen in Nederland. Verleidingen voor ongezonde keuzes liggen continu op de loer. Bewegen
Werkt heeft de kennis en expertise om met deze groep op een laagdrempelige en speelse manier in
te gaan op gezonde keuzes ten aanzien van leefstijlitems. Dit bieden we aan in workshops. De lessen
worden verzorgd door (BLCN gecertificeerde) leefstijlcoaches.

Doel workshops
Het belangrijkste doel is het gesprek aan gaan en kennis overdragen ten aanzien van een gezonde
leefstijl in de Nederlandse maatschappij.

Duur en intensiteit
De workshops worden in hele dagdelen aangeboden. Daarbij kunnen we incidenteel voor een
onderwerp ingezet worden. Ook kan de leefstijlcoach een serie aanbieden, gericht op de onderwerpen
Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.

Specifieke aandachtspunten
Elke workshops of serie workshops zijn gericht op het inspireren
van interculturele groepen zoals statushouders. Onderwerpen zijn
bijvoorbeeld: gezondheid en voeding, gezondheid en bewegen, fietsof wandelprogramma, verkennen van de eigen beweegomgeving en
gezondheidsvaardigheden. In de aanpak is afstemming over de dagdelen
en inhoud van de bijeenkomsten met andere stakeholders die ingeschakeld
worden bij bijv. inburgering of integratie. Voorbeelden zijn vluchtelingenhulp,
taalaanbieder, gemeente en lokaal welzijn.

aandacht
voor plezier
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