Snel. Beter.
BUSINESS CASE

Snelle @Work interventie
bij psychisch verzuim
De kosten van psychisch verzuim
180
dagen

€250
Kosten per
verzuimdag

€45.000

Gemiddelde
verzuimduur

per casus

Niet alleen betaalt u loon door, u moet ook voor een vervanger zorgen en productieverlies opvangen.

Oorzaak verzuim 1 op 3 gevallen psychisch
Redenen genoeg om grip te houden op het psychisch verzuim in uw organisatie.
Met een snelle HSK interventie is uw werknemer sneller beter en voorkomt u onnodige verzuimkosten,
zoals onderstaand praktijkvoorbeeld laat zien.

% Werkzaam

Sneller resultaat door
werkgerichte aanpak HSK **
30 werkdagen x €250 = €7.500

80%
Behandeling HSK
Gemiddelde wachttijd
ziekmelding tot interventie

30%

68 dagen

Start behandeling GGZ instelling

Besparing door snelle inzet HSK

15 dagen

53 werkdagen x €250 = €13.250

Inzet HSK

Gemiddelde wachttijd GGZ *
54 werkdagen x €250 = €13.500

* Bron: NZA - Marktscan GGZ 2019
** Bron: TNO - Lagersveld S.E. (TNO); Werkgerichte psychotherapie stimuleert werkhervatting; Psychisch & werk
Wachtlijsten kennen wij niet, uw werknemer kan meestal binnen 10 dagen bij ons terecht
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Praktijkvoorbeeld

68
dagen

10
dagen

Een adviesbureau kreeg te

Het bureau schakelde

De werknemer kon binnen 10 dagen

maken met een consultant met

na 68 verzuimdagen HSK in.

terecht voor een intake en aansluitend

depressieve klachten.

starten met de behandeling.

€15.250
Waar de gemiddelde GGZ in 2019 een wachttijd kende van 54 werkdagen, kan de behandeling bij HSK starten met 10 werkdagen.
U bespaart u dus zo: 44 werkdagen x €250 = €11.000
De begeleiding bestond uit een klachtspeciﬁeke behandeling met cognitieve gedragstherapie gericht op werkhervatting en terugvalpreventie.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat een werknemer gemiddeld 30 verzuimdagen sneller werk hervat door cognitieve gedragstherapie met
werkgerichte aanpak dan gewone cognitieve gedragstherapie. U bespaart daarmee € 7.500 verzuimkosten.
Indien het adviesbureau HSK sneller na de ziekmelding inzet, kan het nog aanzienlijk extra besparen op de verzuimkosten:
53 werkdagen x €250 = €13.250

Wat kan HSK betekenen
voor uw bedrijf?
Bij HSK is de psychische gezondheid van uw werknemer in goede handen.
HSK is gespecialiseerd in werknemerszorg. Wij betrekken u als werkgever en uw
bedrijfsarts bij de behandeling. Zo houden we de lijnen kort en versnellen we

70%

het herstel en de werkhervatting van uw werknemer. Wachtlijsten kennen wij
niet, uw werknemer kan meestal binnen 10 dagen bij ons terecht.

Wij zetten graag onze expertise in om samen met u het psychisch
verzuim binnen uw onderneming aan te pakken.
Bel ons op 026 36 87 765
Of e-mail naar relatiebeheer@hsk.nl
Kijk ook op onze website www.hsk.nl

van de HSK cliënten is 8 weken
na aanvang van de behandeling
weer (deels) aan het werk.

