Preventie | QS Consult

Stimuleren van gezondheid, verbeteren van het functioneren op het werk en effectief
verminderen van verzuim. Dat kan door vroege signalering van eventuele
problematiek in combinatie met adequaat advies.
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Wat is QS Consult?

Specialist op gebied
van psychisch verzuim

QS Consult is een telefonische service. Werknemers kunnen terecht met al hun
vragen op gebied van werk, psychische problemen, conflicten, financiën etc. Ervaren
professionals bespreken de problematiek met de werknemer en de mogelijke
oplossingen. Zo biedt QS Consult werknemers snelle en laagdrempelig toegankelijke
psychologische ondersteuning en advies.

Waarom QS Consult?

Van verkorte
diagnostiek tot
specialistische
Uw
specialist
expertise
en bij
behandeling
psychisch
verzuim

Van compacte
diagnostiek tot
uitgebreide
expertise en
specialistische
behandeling

De drempel voor werknemers om professionele hulp te zoeken is vaak hoog.
Bovendien kent de reguliere zorg vaak wachttijden. Een telefonisch consult wordt als
zeer laagdrempelig ervaren – altijd binnen handbereik en desgewenst anoniem –
wanneer het contact bovendien prettig is en men oplossingsgericht en adequaat
geholpen wordt, heeft dit een enorme preventieve werking.

QS Consult Premium

QS Consult premium biedt 24/7 telefonische bereikbaarheid voor alle medewerkers.
Bovendien wordt hierbij de mogelijkheid geboden tot 5 telefonische vervolgsessies:
de werknemer kan zo nog gerichter geadviseerd worden en komen tot een oplossing.
De dienst wordt geboden door ervaren professionals met uitstekende contactuele
eigenschappen. QS Consult Premium garandeert reductie in nieuw verzuim.

QS Consult Elite

QS Consult Elite biedt naast bovengenoemde service een unieke extra feature.
Leidinggevenden worden vaak geconfronteerd met (dreigend) psychisch verzuim
onder werknemers. QS Consult Elite maakt het hen mogelijk in een vroege fase
deskundig advies in te winnen in het hanteren van specifieke situaties.

Dienstverlening in detail
• Vroegtijdig (preventief) ondersteunen van werknemers met
zowel privé als werkgerelateerde psychosociale klachten
• Opvang na schokkende gebeurtenissen/ trauma
• Onbeperkt (24/7 bereikbaarheid) bellen met onze
servicedesk/trajectadviseurs (ervaren psychologen) voor
vragen op alle gebieden
• Adresseren problematiek inclusief 5 telefonische
vervolgsessies
• Bewezen impact op aantal nieuwe verzuimmeldingen
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• Adviseren (telefonisch) van leidinggevenden bij
• het vroegtijdig signaleren van psychosociale klachten bij
werknemers
• Omgaan met stress op de werkvloer
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Alle aan QS Consult verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
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werken met gezond verstand

