HET VOORKOMEN VAN LANGDURIG PSYCHISCH VERZUIM
Het is algemeen bekend, verreweg het grootste deel van verzuim,
is psychisch (stress & burnout gerelateerd).
Hoe kun je als werkgever dit preventief signaleren en voorkomen?
Sinds kort is er de Vitality Mind Challenge® (VMC®) test.
De inzet van VMC® maakt het mogelijk om 75 procent van het LANGDURIG
psychisch verzuim (Burnout) te voorkomen!
WAT ZIJN DE GEMIDDELDE KOSTEN VOOR EEN DAG VERZUIM PER MEDEWERKER?
Als een werknemer de telefoon pakt om zich ziek te melden, begint de teller voor de werkgever
al te lopen. Daarnaast is een korte of langdurige ziekte uitval en reintegratie voor de betreffende
werknemer geen prettig proces. Daarbij ontstaat er onrust binnen een afdeling en/of team
betreffende oplopende werkdruk.
De kosten zijn al gauw € 300.- per dag. Dit zijn alleen de kosten voor salaris en de arbodienst.
Wanneer hierbij productieverlies en vervangingskosten worden meegenomen is het werkelijke
bedrag 2,5 keer zo hoog volgens een schatting van ArboNed.
PREVENTIE IS DE KRACHT OM VERZUIM TE VOORKOMEN
Bureau Schippers beschikt sinds kort over de licentie om te werken met de Vitality Mind
Challenge® (VMC®). Met de inzet van deze unieke test tool kan 75 procent van psychisch verzuim
voorkomen worden.
De uitslag geeft unieke voorspellende waarde t.a.v. stress gerelateerd risico op langdurig
psychisch verzuim (burnout), voordat de medewerker er zichzelf van bewust is.
Preventie: 75% van stress gerelateerd psychisch verzuim kan hierdoor worden voorkomen.
Zeer gerichte coaching is direct mogelijk omdat de VMC® precies die factoren aangeeft waarop
gefocust moet worden en dus erger kan voorkomen.
HET IS NU MOGELIJK PREVENTIEF IETS AAN LANGDURIG VERZUIM TE DOEN
Helaas bestaat er een stijgende trend in verzuim met een psychische oorzaak en deze zal in de
komende jaren alleen maar toenemen. In 2016 zat gemiddeld genomen, een medewerker,
uitgevallen met psychisch verzuim burnout als oorzaak, 242 dagen thuis.
Nu, meer dan ooit met de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang om te voorkomen dat
medewerkers uitvallen als gevolg van langdurig stress gerelateerd psychisch verzuim.
COACHING IS NOG NOOIT ZO EFFECTIEF GEWEEST! HOE WERKT HET?
De medewerker (die aangeeft hoge stress klachten te ervaren) krijgt een inlogcode en vult de
VMC® DIGITAAL in en de test uitkomst wordt automatisch gegenereerd en als PDF verstuurd naar
de coach. De test is geheel vanuit de AVG ingericht.
Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met deze
medewerker besproken door een gelicenseerde VMC® coach.
Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching (benodigd in 34%
van het totaal, 63% heeft geen coaching nodig)
Voor vrijblijvende informatie + inzicht VMC test kunt u een afspraak maken,
via info@bureau-schippers.nl of 06-50661763.
Met hartelijke groeten,
Ronald Schippers.
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