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 Wie zijn wij

 Webinars in april en mei

 U kunt vragen stellen via de Chat

 Webinar wordt opgenomen om later terug te kijken

 Links boven in kunt u op ‘DOCK’ klikken om spreker buiten beeld te krijgen

 Bekijk het webinar zoveel mogelijk staand 

Praktische zaken 
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11:00 Introductie en kennismaking

11:05 Bewegen Werkt in het kort

11:10 Coaching op afstand in de praktijk

11:25 Vragen en afronding

Programma 



In deze periode bestaande dienstverlening versterken

U inspireren met effectieve voorbeelden om mensen te coachen op afstand

Doel webinar



Bewegen 

Werkt



Komt u eigenlijk wel aan genoeg 

beweging?



Waar hebben 

we het over?



Dit doet pijn..



Maar Nederland  Toont Veerkracht!



Onze Doelgroep

Inwoners die wij begeleiden hebben te met uitdagingen ten aanzien:

- aandacht voor de fysieke conditie

- eigen gezondheid

- voedingspatroon

- (te veel) roken

- structuur in dagindeling

- sociale vaardigheden

Verder:

- Is men bezig met scholing, (vrijwilligers) werk / participatie of inburgering

- sociaal netwerk

- uiterlijk

- zelfvertrouwen

- motivatie tot ondernemen 
nieuwe activiteiten



Doel van het programma

Doelstelling Bewegen Werkt: 

- Versterken en taal en sociale vaardigheden 

- Blijvende sportbeoefening en actieve leefstijl (NNGB)

- Aan het werk of naar school. 

- Anderszins maatschappelijk actief.

- Blijvende sportbeoefening of actieve leefstijl (NNGB).

Methodieken om de mensen te motiveren



Onze Doelgroep



Lessons Learned..

Onderzoek Rotterdam naar effecten van Bewegen

- Programma van 9 weken tekort

- Doe geen concessies aan inbedden van het programma

- Samenwerken met partners

Door Corona: 

- 50 programma’s in Nederland komen stil te liggen

- Circa 600 mensen komen zo thuis: het isolement dreigt



Lessons Learned..

Vraag:

Als u direct contact heeft met klanten: wat doet u nu al om mensen actief te 
houden in deze tijd?

Reageer via de chat



Bewegen 

Werkt in 

tijden van 

Corona



Hoe motiveren we mensen in een gezonde 

leefstijl, waar loop je tegenaan

Wat zijn de uitdagingen

- Geen telefoon

- Slecht beheersen van de NL taal

- Ontbreken van socials

- Te druk met kinderen

- Opstarten van nieuwe groepen

- Weinig reacties op opdrachten/ terugval

- Geen zicht op wat ze daadwerkelijk doen

- Ontbreken van sociale steun onderling
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Hoe motiveren we mensen in een gezonde 

leefstijl, waar loop je tegenaan

Wat zijn de uitdagingen

- Geen telefoon (mail, laptop lenen, oproep plaatsen leen telefoon)
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- Geen zicht op wat ze daadwerkelijk doen (feedback vragen d.m.v. foto’s, apps)

- Ontbreken van sociale steun onderling (bellen werkt het best!)



Hoe motiveren we onze doelgroep en 

wat werkt goed?

Voorbeelden uit de praktijk

- Jezelf filmen

- Natuur fotowedstrijd



Hoe motiveren we onze doelgroep en 

wat werkt goed?

Voorbeelden uit de praktijk

- Bingo

- Online Quiz

- Activiteiten met het gezin

- Bewegend ganzenbord

- Keukenkastjes fotograferen 

- NPO broodje gezond afleveringen

- Beweegdagboek bijhouden



Hoe motiveren we mensen om 

maatschappelijk nuttig bezig zijn

Thuisopdracht: doe iets voor een ander

- Zolder leegruimen

- Kledingkast ruimen en naar de kringloop brengen

- Muurtjes behangen

- Geholpen in andermans tuin

- Boodschappen gedaan voor buurvrouw

- Iemand helpen met verhuizen

- Als tolk gewerkt in een verpleeghuis

- Ect…



Resultaten



Feedback en opmerkingen van deelnemers 

en klantmanagers

klantmanagers: 
“Mevrouw was enorm enthousiast over de online oefeningen. Ze had 
ze samen met de kinderen gedaan en spierpijn aan over gehouden. 
Leuk hoe je ondanks de Corona crisis toch met de deelnemers bezig 
blijft!”

“Altijd goed om te zien. Erg goed dat je zo improviseert. Heb je alle 
oefeningen op video? Kan inmiddels ook wel wat gebruiken.”

“Enorm fijn dat je, ondanks dat het sporten niet doorgaat, je wel de 
mensen van een afstand coacht! “

“Hij vindt het fijn dat hij nog instructies krijgt. Vandaag ging hij 
misschien in zijn tuin werken zei hij.“

“Ziet er goed uit. Ga het ook proberen! En is het goed als ik de video 
naar collega’s stuur?”

Deelnemers:
“Leuk om samen met anderen iets te doen en contact te 
hebben”

“Het geeft iets om naar uit te kijken en is toch een stok 
achter de deur om van de bank af te komen”

“Oh dit had ik echt even nodig. Ik ben met mijn kinderen 
naast elkaar tegen de muur gaan zitten. Zwaar!! Maar zo 
fijn om weer even iets te kunnen doen.”



Nog enkele vragen..

Tip:

Ga ook naar de 

webinar: werk nu aan 

je weerstand.


