
Als je gezond bent, is het makkelijker 
om mee te doen in de maatschappij. 
Bewegen Werkt helpt mensen die een 
uitkering krijgen met hun gezondheid 
én zet samen met hen de eerste 
stappen naar werk.

Meedoen in de maatschappij is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom 
werkt De Friesland samen met Friese 
gemeenten en stimuleren we met 
Stichting De Friesland projecten die 
bijdragen aan een vitale mienskip. Eén 
van die projecten is Bewegen Werkt. 

Samen werken aan persoonlijke doelen
Bewegen Werkt helpt mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt om weer 
actief te worden en mee te doen. De 
deelnemers komen twaalf weken lang, 
twee keer per week bij elkaar. Samen 

werken ze aan hun fysieke en mentale 
gezondheid, leefstijl, sociale vaardigheden 
en persoonlijke doelen. Denk aan een 
betaalde baan vinden, vrijwilligerswerk of 
lid worden van een sportvereniging. 

De aanpak werkt
Veel deelnemers vinden na het 
programma betaald werk of vrijwilligers-
werk. Of ze gaan méér werken. Bovendien 
zijn ze positiever over hun eigen 
gezondheid. Bewegen Werkt wérkt!

“Samen werken aan 
gezondheid, leefstijl 
en persoonlijke 
doelen”

De Friesland doet meer dan zorg verzekeren. We ondersteunen ook bij 
gezondheidsproblemen én stimuleren elkaar om gezond en ontspannen te 
leven. We laten u graag zien wat wij – vaak samen met anderen – doen om dit 
doel te bereiken. 

Samen Vitaal Leven

“Bewegen Werkt geeft  
houvast en structuur”
Ramsoen Ramsoender, deelnemer Bewegen Werkt

Resultaat
Deelnemers gaan meer 
uren betaald aan het werk, 
doen vrijwilligerswerk en 
zijn positiever over hun 
gezondheid.

Uitdaging
Bewegen Werkt 
beschikbaar maken in alle 
Friese gemeenten. 

Voordeel deelnemers
Dankzij praktische 
handvatten en coaching 
worden deelnemers 
gemotiveerd om met 
zichzelf aan de slag te gaan.

Voordeel mienskip
Een bewezen effectieve 
aanpak om mensen weer 
mee te laten doen.

In het kort
Door samen te werken aan gezondheid en participatie, helpt Bewegen 
Werkt mensen om weer mee te doen in de maatschappij. Meedoen in de maatschappij 

dankzij Bewegen Werkt

“Toen ik geen werk had, vond ik het belangrijk om toch actief te blijven en deel te 
blijven uitmaken van de maatschappij. Bewegen Werkt gaf houvast en structuur in 
mijn week. Inmiddels werk ik een paar dagen per week in de horeca. Daar ben ik heel 
blij mee. Uiteindelijk hoop ik een baan te vinden die nog beter bij me past.”

Meer weten? defriesland.nl/bewegenwerkt


