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Minder onnodig verzuim en sneller herstel.
Grip op psychosociale klachten van uw werknemer.

Uw marketingmedewerker zit niet lekker in zijn vel. Maar als u ernaar 

vraagt, wuift hij uw bezorgdheid weg: ‘Gewoon een beetje moe.’ Als dat 

maar goed blijft gaan… 

Uw monteur heeft vaak dezelfde klachten. Elke keer als u denkt ‘ik moet 

erover in gesprek’, dan is hij weer hersteld. Wat zou er zijn?

Uw secretaresse heeft het vaak over haar zere rug en nek. Ze heeft een 

aangepaste stoel gekregen en krijgt fysiotherapie. Maar toch houdt ze 

haar klachten. Hoe kan dat?

Uw investering

Met de VAR-2 krijgt u de vinger achter onduidelijke, complexe of niet duidelijk aanwijsbare klachten. Zo kunnen 

we passende adviezen geven voor duurzaam herstel. Een relatief kleine investering voor meer vitaliteit in uw 

organisatie. Beter voor de gezondheid en het plezier van uw werknemer. En voor uw portemonnee.

*Levert de vragenlijst informatie op waar u mee aan de slag moet? Dan bent u verplicht een uitgebreid 

adviesgesprek af te nemen voor uw werknemer. 

 

Vragen? / Contact

Bel: 0548 533 544 of mail naar: sales@assistverzuim.nl

Voor elke werkgever die:

 Verzuim wil verkorten door de juiste analyse  

 van psychosociale klachten;

 Snapt dat alleen een medische analyse van  

 verzuimoorzaken soms niet voldoende is;

 Zijn medewerker een sneller herstel en een  

 duurzame re-integratie gunt;

 Vermoedt dat zijn medewerker niet over de  

 echte oorzaak van zijn verzuim durft te praten.

De voordelen op een rij:

 Minder onnodig verzuim doordat we de échte oorzaak   

 achterhalen.

 Sneller herstel doordat we ook ‘onduidelijke’ klachten   

 boven tafel krijgen.

 Niet-medische oorzaken van verzuim komen aan het licht

 Houvast bij het benoemen van complexe of lastig te   

 bespreken klachten.

 Duurzaam herstel omdat de kern van een probleem wordt  

 aangepakt.

 U krijgt een uitgebreid adviesgesprek (optioneel).

Waarom een VAR-2 inzetten?

Voor de actuele prijzen van al onze diensten kunt u terecht op onze website, www.assistverzuim.nl€
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Van veel werknemers weten we niet 
precies wat de oorzaak is van hun 
verzuim.

Omdat ze het niet zeggen. Het zelf ook 

niet precies weten. Of omdat medisch 

specialisten niet (mogen) doorvragen. 

Psychosociale arbeidsbelasting is 

verzuimoorzaak nummer 1 in Nederland…

Een compleet beeld van de 
verzuimoorzaken zorgt voor 
duurzame re-integratie.

Uw werknemer krijgt de digitale VAR-2 

toegestuurd door onze inzetbaarheidsadviseur. 

De vragen maken hem of haar bewust van 

de relatie tussen de klachten en de privé- 

en werkomstandigheden. 

De VAR-2 is een wetenschappelijk 
onderbouwde vragenlijst.

De lijst is gebaseerd op tien jaar gebruik 

en wetenschappelijk onderzoek. De VAR-2 

geeft op een eenvoudige manier inzicht in 

de belangrijkste psychosociale knelpunten 

die kunnen leiden tot verzuim. Of verzuim 

onnodig verlengen.

Omdat we de precieze oorzaak niet 
weten is een adequate aanpak van 
verzuim niet mogelijk.

Verzuim komt hierdoor te vaak voor en 

duurt onnodig lang. Jammer voor u én voor 

uw werknemer.

De arbeidsdeskundige bespreekt 
bij opmerkelijk resultaat de 
uitkomsten met de werknemer.

Nu we de oorzaak van het verzuim kennen, 

kan de arbeidsdeskundige een passend 

advies geven. Voor een sneller herstel en 

een duurzame re-integratie.

De VAR-2 geeft inzicht in de 
belangrijkste psychosociale 
oorzaken van verzuim.

De VAR-2 is een online vragenlijst die u uw 

werknemer kunt aanbieden bij klachten 

van psychosociale aard. Of als u twijfelt 

aan de aard van het verzuim. Of aan de 

diepere oorzaak van een ongeval. De VAR-2 

functioneert het beste bij een ziekmelding 

van 2 weken.

Privacy voor uw werknemer

Uw werknemer mag het invullen van een 

VAR-2 weigeren. U krijgt de ingevulde 

vragenlijst niet te zien. Wij ontvangen 

en bewaren de lijst in een beveiligde 

omgeving.

Geschikt voor meerdere devices 

De VAR-2 applicatie is ook geschikt voor 

tablet en smartphone.

Waarom een VAR-2 inzetten?


