
Werken is topsport
Om te werken moet je trainen

Bewegen Werkt voor het UWV
12 oktober 2021

Welkom! Het event gaat over 
enkele minuten van start ● Deze sessie 
wordt opgenomen ● Als het goed is, 
hoor je nu muziek ● Zorg dat je camera 
& microfoon uit staan ● Vragen kun je 

stellen via de chat ● Volg dit event 
zoveel mogelijk staand. 



Wij zijn 
Bewegen Werkt!



Stefan 
Groothuis –
Werken is 
topsport



20 jaar in vogelvlucht
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2019
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2020

Contract 
Werk Fit en 
Modulair



Doelgroep



Doelgroep

De verschillende typen Klanten zijn: 
a. Klanten met een AG-uitkering; 
b. Klanten met een ZW-uitkering; 
c. Bepaalde Klanten met een WW-uitkering; 

- weinig aandacht voor de fysieke conditie
- slecht bewustzijn eigen gezondheid
- slecht voedingspatroon
- (te veel) roken
- weinig structuur in dagindeling
- verminderde sociale vaardigheden

- verschrompeld sociaal netwerk
- weinig aandacht voor uiterlijk
- weinig zelfvertrouwen
- nauwelijks motivatie tot 

ondernemen nieuwe activiteiten
- slecht kunnen samenwerken



Overzicht

Interventie Doelgroep Trede 
Participatieladder

MODULAIR:
‘Participatie Interventie’

Klanten met een grote afstand tot het 
maatschappelijk verkeer 

1

MODULAIR: ‘Bevorderen 
maatschappelijke deelname’

Klanten met fysieke en/of psychische 
beperkingen met een (zeer) grote afstand 
tot het maatschappelijk verkeer

2

Werkfit maken Klant geen belemmeringen meer in de 
persoonlijke of leefsfeer die hem hinderen 
om aan het werk te gaan 

3



Doel



Doel

De fysieke en psychische weerbaarheid van de klant verhogen. Het gaat hier onder andere om:

- het versterken van de motivatie, 
- het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, 
- het leren stellen van grenzen, 
- de fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. 

Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit van de klant zijn verbeterd en kan de klant 
structureel deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband. 



Start



Aanpak

Start
- Klikgesprek
- Sportieve intake met sportarts
- Beweegprogramma
- Sportieve outtake

Evaluatiemomenten 
Tussentijdse- en eindgesprekken 

Duur 
Afhankelijk van individu, op basis van uren

Programma onderdelen
- Beweegprogramma op maat in de fitness 
- Theorielessen over leefstijlthema’s 
- Sport- en spelspelen in de zaal  
- Aansluiten competentiegericht werken



Waar is Bewegen Werkt actief?
Arbeidsmarktregio Bewegen Werkt actief
Friesland Leeuwarden, Weststellingwerf, Smallingerland
Groningen Groningen

Drenthe Emmen, Borger-Odoorn Coevorden
Zwolle Zwolle, Meppel, Oldebroek
Twente Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal
Achterhoek Didam

Steden Driehoek & NW Veluwe Apeldoorn, Deventer
Noord Holland-Noord Den Helder

Midden Gelderland Over Betuwe

Zaanstreek Volendam
Groot Amsterdam Amsterdam
Zuid Holland- Centraal Leidschendam Voorburg
Haaglanden Rijswijk
Midden Holland Krimpenerwaard
Rijnmond Schiedam, Ridderkerk, Barendecht, Nissewaard
West Brabant Oosterhout
Midden Brabant Waalwijk
Gorinchem Gorinchem, Vijfheerenlanden, Molenlanden
Noord- Limburg Venlo
Midden Limburg Roermond, Maasbracht



Resultaten



Resultaat 

Participatie 

Rijksuniversiteit Groningen: 3x meer uren betaald werk 
en 7x meer uren vrijwilligerswerk

Tevredenheid (NPS)
‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij Bewegen Werkt 
zal aanbevelen aan familie of bekenden?’

78,8% 8, 9 of 10
19,8% 6 of 7 
1,4% 5 of lager 

Net Promoter Score = 77,4

Gemiddelde 
score start 

Gemiddelde
score na 
6 maand

Verandering

Participatieladder 2,3 4,2 +1,9



Resultaat 

Programma voor Corona

Herstel naar Werk:
Over de gehele periode haalden we een succespercentage van 81,4 % 
(35 uit 43) 



Resultaat – deelnemers 

Mevrouw is minder neerslachtig. Ze kan 
nu ook langer lopen zonder meteen rug 

heup pijn te krijgen.

De deelneemster heeft meer energie en 
is begonnen met taalles en weer mee 

gaan doen met het koor. 

De deelnemer is in totaal 30 kg afgevallen en komt als 
spreker langs op het beweegprogramma 

Mevrouw heeft meer energie en is weer gaan zwemmen.

Programma saved my life vertelt een deelnemer tijdens 
het eindgesprek. Hij heeft een neergaande spiraal kunnen 

omkeren door te gaan bewegen.

Meneer geeft aan dat hij stabieler is geworden.



Doe mee!
https://bewegenwerkt.nl/participa
tie/doelgroepen/uwv

https://bewegenwerkt.nl/participatie/doelgroepen/uwv


Vragen?



Evaluatie



Bedankt!
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