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Werkplektraining Plus
Creëer de optimale werkplek en train een ontspannen 
werkgedrag op het werk en thuis
 



Een werkplekonderzoek en training in 1 traject 

Een medewerker wordt belemmerd in zijn of haar werk door fysieke klachten. 
Die gezondheidsklachten kunnen voortkomen uit de werkomstandigheden. 
Onze werkplekinterventies brengen helder in kaart welke verbeterpunten er zijn. 
Het maakt daarbij niet uit of de werkplek achter een beeldscherm is, in een supermarkt, aan een 
lopende band, in een kapperszaak, achter het stuur van een voertuig, of thuis. 
Wie niet weet dat iets beter kan, kan ook niets veranderen! 
Soms schiet alleen een werkplekonderzoek te kort en is er door de aanwezigheid van 
aanhoudende gezondheidsklachten met beperkingen, of bij veel spanning, verdere praktische 
begeleiding noodzakelijk.
Door het uitvoeren van een Werkplektraining Plus laten we de medewerker niet alleen zien hoe 
het anders kan, met een ergonomisch ingerichte werkplek en een ontspannen werkhouding, we 
begeleiden de medewerker in 2 vervolgsessies ook bij het veranderen van zijn werkgedrag en bij 
de aanpak van zijn gezondheidsklachten.

In het kort:

De huidige situatie: 
- een medewerker met fysieke klachten die al langer bestaan, waardoor optimaal werken lastig  
 wordt;
-  een medewerker waarbij de werkplek, de werkomstandigheden en het werkgedrag van de   
 medewerker al langere tijd tot gezondheidsklachten leiden.  
De gewenste situatie:   
- een ergonomisch goed ingerichte werkplek voor de medewerker;
-  de medewerker heeft inzicht in de relatie tussen gezondheidsklachten en werkomstandigheden, 
  eigen (werk)gedrag, werkhouding en werkwijze;
-  de medewerker heeft handvatten voor praktische, haalbare oplossingen en kan ze door de   
 training ook duurzaam toepassen.



Wij bieden:  
- eerst een werkplekonderzoek waarmee de ergonomie van de werkplek, de 
   werkhouding, werkwijze en daarnaast ook de gedragsaspecten van de medewerker 
  in beeld komen;
-  en een aantal sessies waarbij de medewerker wordt begeleid bij het veranderen 
   van zijn werkgedrag en bij de aanpak van zijn gezondheidsklachten;
-  ondersteuning van een ontspannen houding en werktechniek door het gebruik van 
   onder andere EMG-metingen (myofeedback);
-  een duidelijk plan van aanpak waarbij ook de werkgever via een driegesprek 
   betrokken wordt, onder andere via duidelijke adviezen en heldere verslaglegging.

Werkplektraining Plus
Heeft een medewerker gezondheidsklachten en beperkingen die samenhangen met 
de werkplek en werkomstandigheden? En waarbij ook een duidelijke relatie is van de 
gezondheidsklachten met het eigen gedrag van de medewerker? Dan is dit de ideale 
training. Een Werkplektraining Plus is een Werkplekonderzoek Plus gecombineerd 
met coaching on the job en in de weken daarna individuele trainingen. Tijdens de 
Werkplektraining Plus leert de medewerker in een paar sessies via onder andere EMG-
metingen (myofeedback) heel praktisch om een ontspannen werkhouding aan te nemen. 
De medewerker leert om spierspanning als stressreactie te verminderen, bewuster en 
op een gezonde manier te werken, met de juiste verhouding tussen het uitvoeren van 
werkzaamheden en het nemen van rust- en ontspanningsmomenten.

Het resultaat
Na de Werkplektraining Plus:
- kan de medewerker weer ergonomisch optimaal op zijn eigen werkplek of thuiswerkplek 
 zijn werkzaamheden uitvoeren;
-  kan de medewerker in relatie tot het werk beter omgaan met zijn 
   gezondheidsklachten;
-  is de medewerker zich bewust van zijn eigen (werk)gedrag, van het op de juiste 
   wijze toepassen van ontspanningstechnieken en het op de juiste wijze toepassen 
   van effectieve rustmomenten tussen de werkzaamheden door;
-  weet de medewerker hoe hij zichzelf fit en energiek houdt. 
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Work Solutions

Zelfwerkzaamheid, het benadrukken en uitbouwen van kwaliteiten en mogelijkheden, herstel 
van belastbaarheid en terugkeer naar gezond werken; dat zijn de uitgangpunten die u in al 
onze diensten terugziet. 
De interventies die wij aanbieden zijn: de Scan&Plan Analyse, het Kort Traject, 
het sWitch-Traject, Werkplekonderzoek Plus, Werkplektraining Plus en PreventieWorkshops. 
Deze zijn geschikt voor medewerkers van bedrijven in alle mogelijke branches op elke 
werkplek in Nederland.
Daarnaast bieden wij trajecten aan die speciaal voor het UWV zijn ontwikkeld.

Bij Work Solutions staan zeer ervaren en betrokken BIG-geregistreerde professionals voor u 
klaar. Ons team bestaat uit senior re-integratiespecialisten met een achtergrond in (bedrijfs)
fysiotherapie, ergonomie, psychologie, coaching en mediation. We hebben allemaal ruime 
ervaring met het begeleiden van medewerkers met fysieke en mentale problemen en doen ons 
werk oprecht en integer en met persoonlijke aandacht.
Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op en 
we bespreken graag de mogelijkheden met u.


