
 

 

 

Menukaart coöperatie a4works 

-  een menu waar de gezondheid van mensen op de arbeidsmarkt 

voorop staat – 

 
 

Coöperatie a4works zet zich voor een belangrijk deel in voor kwetsbare groepen, zowel 
binnen de doelgroep werkenden, maar zeker ook de doelgroep ‘mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt’, alwaar we de afgelopen jaren middels de inzet bij ISD-Kompas al goede 
voorbeelden kunnen benoemen. Om een vitaler Limburg te bewerkstelligen, is het van 
belang dat meer Limburgers zich beter in hun vel voelen binnen de dagelijkse 
werkzaamheden. Zij moeten zich positief willen onderscheiden. Door middel van de inzet van 
positieve gezondheid en diverse disciplines zorgt a4works ervoor dat ‘Werkend Limburg 
beter gemaakt wordt’. 
 
 

De menu’s vallende onder - SAMEN MAKEN WE WERKEND LIMBURG BETER! -: 
 

Trajecten worden altijd voorafgegaan door een één op één gesprek, waarmee de echte 
hulpvraag wordt onderzocht. Vervolgens volgt er een kostenbegroting, die gebaseerd is op 
de inzet van de diverse disciplines binnen de trajecten. Deze disciplines sluiten dus meer aan 
bij het traject, dan dat er gezocht wordt binnen een uitgebreide menukaart. Wij stellen het 
menu min of meer samen, gebaseerd op het traject dat van toepassing is. De trajecten 
worden gekoppeld aan de aspecten van de positieve gezondheid. Die staan in het totale 
plaatje centraal.  

 
 
Welke menu’s worden aangeboden door de coöperatie a4works? 
 
 

1) Traject ‘Positief gezond op de werkvloer’ (voor werknemers en werkgevers) 

 
Trainingen rondom voeding, bewegen, assertiviteit, leefwijze, werkomstandigheden, 
ergonomie gekoppeld aan een coaching traject omtrent gedrag: waarom zaken op een 
bepaalde wijze aanpakken? Wat zit erachter? Waar loopt iemand snel tegenaan? Door welke 
mentale kwesties is iemand beperkter in de uitvoering van werkzaamheden? Zit iemand nog 
op zijn plek? Met dit traject worden diverse signalen van uit de werknemers serieus onder de 
loep genomen, waardoor iemand na dit traject lekkerder in zijn vel zit en daarmee beter gaat 
functioneren en de arbeidsproductiviteit stijgt.  

 
 



 

 

 
2) Traject ‘Van werk naar werk’ (voor werknemers die iets anders willen / zoeken naar 

iets nieuws)  

 
Trainingen rondom loopbaanbegeleiding, mentale functies, sociale vaardigheden, 
functioneren, welke studiemogelijkheden gekoppeld aan een coaching traject om weer 
hernieuwde energie te krijgen en te weten welke mogelijkheden gewaardeerd worden. 
Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Waar loopt een potentiële werknemer 
tegenaan? Welke kennis en vaardigheden ontbreken en wat kan er gedaan worden om deze 
te ontwikkelen?  Ook hier met een duidelijke kijk op het eigen ‘zijn’ en de invulling van het 
dagelijkse patroon.  
 

 

3) Traject ‘Integreren in de Limburgse arbeidsmarkt’ (voor potentiële werknemers die 

op dit moment een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben) 

 
Trainingen gebaseerd op een aantal coachgesprekken om goed te bekijken waar mensen echt 
vastzitten en vanuit die gesprekken op maat gemaakte invulling geven. Vanuit een groot 
netwerk aan mogelijke werkgevers en in samenspraak met gemeentes mensen een zinvollere 
invulling aan het leven geven. Vanuit die invulling verder mensen begeleiden naar een 
positiever zelfbeeld en een juiste mindset.  
 

 

4) Traject ‘Meerwaarde binnen prive & werk’ (voor deelnemers die meer voldoening 

willen halen uit de dagelijkse bezigheden) 

 
Tijdens dit traject wordt zowel gekeken naar de lichamelijke klachten en het fysieke 
welbevinden van de medewerker, maar er wordt ook wat diepgaander ingegaan op de 
achterliggende mentale kwesties die aan de orde zijn. Zo verkrijgt iemand meer zicht op de 
aspecten die zijn/haar handelen beïnvloeden, waardoor er een gerichte ontwikkeling 
plaatsvindt, waar uiteindelijk zowel de medewerker alsook de werkgever van kan profiteren. 
De ervaring leert dat deelnemers aan dit traject uiteindelijk in de volle breedte beter en met 
meer diepgang het werk uitvoeren, waarbij een positieve mindset leidraad is.  
 

 

5) Traject ‘Sociaal maatschappelijke participatie’ (voor mensen die een meerwaarde 

zoeken rondom sociaal en maatschappelijk gedrag) 

 
Binnen dit traject wordt met de deelnemers gezamenlijk gewerkt aan sociale en 
communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd 
worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk. 
 



 

 

 

 
6) Algemeen traject ‘Op weg naar Werk’ (voor potentiële werknemers, mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt) 

 
In dit traject wordt het totale verhaal positieve gezondheid ingezet met specifiekere 
aandacht voor bepaalde aspecten die uit het één op één gesprek naar voren kwamen. 
Meerdere aspecten uit andere menu’s kunnen hierin aan de orde zijn. Er wordt een 
specifieke invulling gegeven gebaseerd op de hulpvraag van de (potentiële) medewerker.  
 
 
 
De rode draad in al onze traject aanbiedingen is het toepassen van de 6 dimensies van de 
Positieve Gezondheid:  
 

 
 
 


