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!

Burnout klachten
Deze vormt voor bedrijven en organisaties een van de grootste bedreigingen.
Om als organisatie écht te kunnen werken aan preventie is het van belang om deze factoren
betrouwbaar in beeld te hebben. Door een unieke werkwijze is Bureau Schippers in staat u hierbij
uitstekend van dienst te zijn.

Het gemiddelde verzuim kost u € 300.- per dag!!
Gemiddeld genomen bedragen de kosten voor een dag verzuim ongeveer € 300.- per medewerker.
Bij organisaties met veel hoogopgeleide medewerkers zoals bijvoorbeeld in de ICT sector kunnen
deze oplopen naar € 850,- per dag of meer.
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.
In 2016 zat een medewerker uitgevallen met psychisch Burnout verzuim als oorzaak, 242 dagen thuis.

Preventie en Coaching waren nog nooit zo effectief!
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.
Bureau Schippers beschikt over de licentie om te werken met de Vitality Mind Challenge® (VMC®).
Met de inzet van deze unieke tool kan 75 procent van psychisch langdurig verzuim voorkomen worden.

Hoe werkt Vitality Mind Challenge® (VMC®)?







Medewerkers krijgen een inlogcode en vullen de VMC® digitaal in
De uitkomst wordt automatisch gegenereerd (betrouwbaarheid 96%)
Het resultaat, indexcijfers over 20 factoren en competenties, wordt individueel met
medewerkers besproken door een gelicenseerde VMC® coach van Bureau Schippers
Aan de hand van het resultaat volgt indien nodig/wenselijk proactieve coaching (benodigd in
34% van het totaal, 63% heeft geen coaching nodig)
Kosten VMC® test inclusief intakegesprek is € 225.Gemiddeld aantal coachsessies zijn afhankelijk vanuit het Plan van Aanpak

Waarom is de VMC uniek?







Unieke voorspellende waarde t.a.v. stress gerelateerd risico op psychisch verzuim, vaak
voordat medewerker er zichzelf van bewust is
Preventie: 75% van stress gerelateerd psychisch verzuim kan worden voorkomen
Zeer gerichte coaching is direct mogelijk omdat de VMC® precies die factoren aangeeft
waarop gefocust moet worden
Kosten van de coaching zijn gemakkelijk in te schatten
Organisaties zijn nu echt in staat om iets aan preventie te doen
‘Veiligheid’ van de medewerkers is gegarandeerd door gelicenseerde coaches

