
aan de slag met je eigen Positieve
Gezondheid?

meld je nu aan en doe gratis mee!

Wat kan ik verwachten als ik me aanmeld?
Als je mee wil doen aan dit project krijg je een 'buddy' van a4works. Jouw traject begint
met een intake. Bij deze intake bepaal je zelf waar je mee aan de slag gaat. De buddy
gaat je daarna helpen om de goede ondersteuning te krijgen. a4works heeft een hele
'menukaart' aan mogelijkheden. Zoals budgetcoaching, loopbaanbegeleiding,
fysiotherapie en nog veel meer. Tijdens het project heb je een aantal keer een gesprek
met je buddy. In deze gesprekken bekijken jullie of het traject nog goed verloopt.

Kan ik nog ergens meer informatie vinden?
Voor meer informatie over positieve gezondheid ga je naar de website
www.iph.nl of www.limburgpositiefgezond.nl

Voor meer informatie over a4works ga je naar de website www.a4works.nl
Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij a4works of bij Kompas.

Hoe kan ik me aanmelden?
Stuur een mail naar coordinator@a4works.nl met je persoonsgegevens. Zet ook in de
mail waarom je in aanmerking wil komen voor dit project. We nemen dan zo snel
mogelijk contact met je op!

Het project start vanaf september 2018 in de regio's Nuth, Voerendaal en Simpelveld.

Wat wordt er van mij verwacht als ik me aanmeld?
Deelname aan het project is vrijwillig. Belangrijk is dat je zelf zin hebt om aan de slag
te gaan! Tijdens het traject verwachten we inzet om je eigen doelen te behalen. Hoe
lang jouw traject duurt hangt af van je persoonlijke doel.

Positieve Gezondheid, wat is dat?
Met Positieve Gezondheid kijk je niet alleen naar je lichamelijke gezondheid. Het gaat
bijvoorbeeld ook over het contact dat je hebt met andere mensen. Misschien wil je
stoppen met roken of beter leren omgaan met geld. Of ben je op zoek naar een leuke
vrijetijdsinvulling en vind je het moeilijk om dit te vinden.

Het belangrijkste van Positieve Gezondheid is dat je zelf bepaalt waar je aan werkt!


