
Dé oplossing in 
het voorkomen 
van verzuim
Werknemers een veilige omgeving en vertrouwenspersoon bieden 
waar ze met hun problemen terecht kunnen. Onafhankelijk en met 
als doel een gelukkige werknemer. Dat is onze Qragt.

Verzuimpreventie
Preventie, hét containerbegrip van vandaag de dag. Iedereen weet dat preventie het allerbeste medi-
cijn is om duurzame inzetbaarheid te bereiken. Toch komt preventie maar moeizaam van de grond. 
Natuurlijk, vele arbodiensten bezigen de term veelvuldig. De invulling ervan is echter op zijn minst 
gering te noemen. Want zeg nou zelf, is preventie niet meer dan een fruitmand op de afdeling en een 
korting voor medewerkers op de lokale sportschool? Wij denken van wel. Maar waarom komt preven-
tie niet verder? Waarom lijkt het alsof er niet echt werk van wordt gemaakt? Het heeft te maken met 
twee hoofdoorzaken. Het instrumentarium dat wordt ingezet richt zich op de verkeerde problemen en 
het rendement is lastig te voorspellen waardoor werkgevers terugdeinzen voor investering. 
Dit terwijl preventie nu belangrijker is dan ooit tevoren. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe, 
medewerkers verliezen aan verzuim heeft direct gevolgen voor de productiviteit en vervanging is 
niet of nauwelijks te krijgen. Is er een echter oplossing? Wij van Qragt denken van wel!

Achterliggende oorzaak van verzuim
De wereld wordt met de dag steeds ingewikkelder en uitdagender. Social media is overal en altijd 
aanwezig en vraagt om voortdurende aandacht. Ondanks de economische groei zien veel 
werknemers deze groei nog niet terug in hun koopkracht en ervaren financiële druk. 
Daarnaast eisen strandende relaties en kinderen met leer- en/of gedragsproblemen om aandacht.

De verzuimfuik van Nederland
De druk om je als mens staande te houden op het werk neemt toe en veel mensen vallen hierdoor 
uit met burn-out gerelateerde klachten. Wij van Qragt noemen dat de verzuimfuik. 

Daarnaast eisen strandende relaties en kinderen
met leer- en/of gedragsproblemen om aandacht.



De bedrijfsgezondheidszorg in Nederland is zo ingekleed dat er, als mensen geen uitweg meer zien, 
er niets anders opzit dan zich ziek te melden. Omdat mensen met hun privéproblematiek, in meer dan 
70% van de gevallen de achterliggende oorzaak van het verzuim, niet te koop lopen bij werkgevers, 
is de conclusie vaak een te hoge werkdruk. Een lange weg terug naar werk vanuit een verkeerde 
diagnose is het gevolg. Niet zelden met als uitkomst langdurig verzuim dat eindigt in een conflict 
en afscheid van de werknemer waarin jaren is geïnvesteerd. 

Onafhankelijk advies aan werknemers
Het kan anders door de medewerkers een uitweg uit die verzuimfuik te bieden. Door hen 
ondersteuning aan te bieden voor privéproblematiek zonder dat je daar als werkgever actief 
en inhoudelijk bij bent betrokken. Dat kan door als werkgever de werknemers een abonnement 
op Qragt aan te bieden. Daarmee staan de professionals van Qragt voor werknemers klaar als 
zich iets afspeelt in hun privéleven waar ze gewoonweg geen raad mee weten. Niet langer hoeven 
werknemers zelf eindeloos op zoek naar een mogelijke oplossing in de ingewikkelde wereld. 
Een telefoontje naar Qragt volstaat om het uitgebreide instrumentarium dat ter beschikking 
staat te activeren. Zonder dat de werkgever daar iets van afweet en daarom volstrekt veilig.

Rendement door preventie
Door actief te communiceren met werknemers en veiligheid te bieden kan Qragt de verzuimfuik 
voorkomen. Werkgevers op hun beurt zien de productiviteit toenemen en het psychisch verzuim 
afnemen. Eindelijk is het rendement op de inzet van preventie zicht- en tastbaar geworden.

Het resultaat
Door de veiligheid te bieden aan werknemers om kwetsbaar te kunnen zijn krijgen zij de 
mogelijkheid om hun problemen in een vroegtijdig stadium kenbaar te maken en met 
professionele ondersteuning aan te bieden. Potentieel verzuim wordt in de kiem gesmoord, 
preventie is een, tastbaar, feit.
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