Update Movements tijdens Corona
Op 16 maart werd het voor iedereen duidelijk: Het corona-virus is in Nederland en
het is niet veilig om samen te komen. Zo vielen in één weekend alle
groepsactiviteiten van Movements weg. Geen minipaardencoaching, geen grafitti,
geen bijkletsen over de week, niet even je bekende omgeving uit om iets nieuws te
ervaren. En voor sommigen jongeren ook terug naar oude patronen, geen op tijd
opstaan of ijkpunt in de week om naar toe te leven en geen sociale contacten. De
dagen erna werden de individuele afspraken vlot telefonisch opgepakt door de
coaches. Maar ondanks dat werd het wekelijkse ritme en de sociale activiteiten van
onze jongeren overhoop gehaald. Toen de maatregelen doorgezet werden, rees een
interessante vraag: Hoe beperken we het gemis en zorgen we voor een
groep(sgevoel) zonder een fysieke groep?
Het korte antwoord is door de jongeren te blijven betrekken,
Door de digitale en sociale netwerken in te zetten en daarmee een platform te
creëren voor uitwisseling. Hoe we dit hebben gedaan, lees je hieronder!

Videobellen en Spreekuren
In de eerste weken hebben we video-belsessies geïnitieerd,
werd het wel en wee besproken in de groeps-app en tips
gedeeld met yogaoefeningen, tekenwebsites of lekkere
recepten. Om in deze tijd ook wel laagdrempelig bereikbaar
te zijn, organiseerden we spreekuren. Onze Movementscoaches, gesterkt door Jesper Vaassen vanuit VNN en Jetty
Koerts, voor financiële kennis, konden gebeld worden voor
alle grote en kleine vragen.

Challenges
Na vier weken corona maatregelen in deze stijl, konden we op 14 april
onze nieuwe ideeën uitvoeren. Onze ZZP-docenten hebben vanuit huis
filmpjes ontwikkelt en opgenomen, waarin een uitdagende opdracht zit.
Een activiteit die uit te voeren is met materialen uit je huis en
laagdrempelig is. Denk aan een doorgeeffilm, slagwerk opdrachten,
leren keuzes maken, drukwerk en sportoefeningen.
Het resultaat van de opdracht werd vervolgens in de groepsapp gezet
en besproken. Daarnaast hebben we de filmpjes gepost op het
YouTube-kanaal ‘Movements Emmen’. Daarop staan inmiddels meer
dan vijfentwintig filmpjes met verschillende challenges, vlogs en
registraties van vorige edities. Ook konden mensen ons volgen en
meedoen via Facebook en Instagram.

Challenges door de jongeren & Vlogs
De jongeren dachten in de groepsapp mee met opdrachten oftewel
‘challenges’. Zoals Quarantaine Art-foto’s maken. Of: Maak een
audiofragment van alles wat piept en kraakt in je huis! Kijk een aflevering
van Dreamschool. Op welke jongere lijk je en waarom? Maak een hobbynetwerk mindmap. Wat zijn je hobbies en wie ken je die dat ook doen?
Toen de enthousiaste jongeren een aantal keer een challenge hadden
bedacht, kwam het idee om vlogs te maken. Het doel was om korte
opdrachten aan te bieden, waarin de nadruk lag op de interactie in de
groep. In deze vlogs werd er aan de hand van thema’s uit de groepsapp
of thema’s die vanuit de individuele gesprekken kwamen, opdrachten
bedacht. Zoals leren mediteren, opschrijven waar je dankbaar voor bent,
moppen tappen en je lievelingslied vijf keer vertalen en laten raden. De
uitkomsten werden gedeeld in de groep.

We mogen weer!
En toen de verlossende persconferentie, we mogen weer! Bij de jongeren
zat de angst voor besmetting er nog wel in. Vandaar dat we vanuit kleine
groepen weer gingen opstarten. Het bleek een goede en veilige vorm
voor dialoog en om de corona maatregelen goed in acht te houden. In
deze groepen van maximaal vijf mensen, werden er verschillende
dynamische werkvormen ingezet. Denk aan een comfortzone-opdracht,
vertrouwensopdrachten waarbij je geblinddoekt door de ruimte wordt
begeleid en circus oefeningen. Leuk feitje: Voor deze verzamelde
werkvormen ontvingen wij interesse van rond de zeventig
jongerencoaches uit het hele land. Vandaar dat deze bestanden nu via
onze website (www.movements-emmen.nl) te downloaden zijn.
.

ZOMER met Movements
Vanaf 20 juli bieden wij aan de deelnemers van Movements het
zomerprogramma aan. De deelnemers kunnen zich vervolgens bij hun
coach aanmelden. Een greep uit de activiteiten; Paarden poetsen, naar
het pretpark, zwemmen, koeien bezoeken, schilderen en pannenkoeken
bakken met de melk van die koeien, het klimbos, bbqen en een
outdoordag met VNN. We hebben er erg veel zin in!
Ken jij een jongere tussen de 16 en 27 die vastloopt met werk, studie of
in het leven, neem dan contact op met één van onze coaches via
www.movements-emmen.nl, via info@movements-emmen.nl of 0682607442. Dan kijken we samen of Movements een goede vervolgstap
kan zijn!

