
De VAR-2: vragenlijst 
arbeid en re-intergratie

www.assistverzuim.nl/var-2

Grip op de échte oorzaak van uw klachten. 
Sneller hersteld met een gerichte aanpak.

U zit niet lekker in uw vel en meldt u regelmatig ziek. 

De precieze oorzaak van uw klachten? Die kunt u zelf 

eigenlijk niet goed benoemen.

U overweegt regelmatig om u ziek te melden. Dat 

heeft zo zijn redenen. Maar die bespreekt u liever niet 

met uw werkgever.

U voelt zich op uw werk niet altijd serieus genomen: 

uw klachten vinden ze daar te vaag. U houdt ’t nu nog 

vol, maar weet niet voor hoe lang nog. 

Een investering van uw werkgever

Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-

integratie. Daarom kan hij de VAR-2 inzetten als 

verzuimtool. En betaalt hij daarvan de kosten. Wilt u 

de VAR-2 als particulier inzetten voor uzelf? Neem dan 

contact op voor meer informatie.

Vragen? / Contact

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

Voor elke werknemer die:

 Wil weten wat de oorzaak is van zijn                          

 ‘onduidelijke’ psychosociale klachten;

 Inzicht wil in de relatie tussen zijn klachten, zijn  

 privé- en zijn werkomgeving;

 Vermoedt waar zijn klachten vandaan komen,  

 maar er niet over durft te praten;

      Weer snel en prettig aan het werk wil zijn;

      Twijfelt of de hulp die hij krijgt zijn klachten  

 verhelpt.

De voordelen op een rij:

 Minder onnodig verzuim doordat we de échte oorzaak   

 achterhalen.

 Sneller hersteld 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.

Waarom een VAR-2 inzetten?
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U vindt het lastig de precieze 
oorzaak van uw klachten te 
benoemen.

Omdat u het lastig vindt om voor uzelf toe 

te geven. Of omdat u het niet wilt uitspreken 

op het werk. Of misschien wel omdat het 

lastig is om aan uzelf toe te geven.

Dan is het vinden van een gerichte 
aanpak ook moeilijk.

U werkt hierdoor te lang door met 

klachten. Of u meldt zich eerder of vaker 

ziek. Of u blijft langer ziek thuis dan 

eigenlijk nodig was geweest. Dat kan toch 

niet de bedoeling zijn?

De VAR-2 is een wetenschappelijk 
onderbouwde vragenlijst.

De lijst is gebaseerd op tien jaar gebruik 

en wetenschappelijk onderzoek. De 

VAR-2 geeft u op een eenvoudige manier 

inzicht in de belangrijkste psychosociale 

knelpunten die kunnen leiden tot verzuim. 

Of uw verzuim onnodig verlengen.

Met de VAR-2 krijgt u grip op de 
échte oorzaken van uw klachten.

De VAR-2 is een online vragenlijst 

waarmee u inzicht krijgt in de relatie 

tussen uw klachten, uw werkomgeving 

en uw privé-omgeving. U krijgt de 

digitale VAR toegestuurd door onze 

inzetbaarheidsadviseur.

U bent sneller hersteld doordat we 
u gericht kunnen begeleiden.

Bij opmerkelijke resultaten bespreekt u de 

uitkomsten van de vragenlijst met onze 

arbeidsdeskundige. Samen krijgt u de 

vinger achter onduidelijke, complexe of niet 

duidelijk aanwijsbare klachten. Dit gesprek 

zorgt voor bewustwording en wijst u de 

weg naar een sneller herstel. Een aanpak 

die past bij uw situatie.

De VAR-2 is niet voor alle situaties 
bedoeld.

Een VAR-2 kan al ingezet worden bij 

verzuim korter dan twee weken. Maar niet 

bij specifiek medische klachten zoals een 

gebroken been.

Privacy gegarandeerd

U mag het invullen van een VAR-

2 weigeren. Uw werkgever 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?

Vragen? / Contact

Bel: 0548 533 544 of mail naar: 

sales@assistverzuim.nl


