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Maak kennis met Qragt
In het nieuwe nu, kun je nauwelijks nog spreken van werk of 
privé. Deze twee smelten steeds meer samen en zijn jouw 
way of life geworden. Het blijft een uitdaging om hier een 
goede mate van controle over te houden. De juiste balans te 
vinden en in je eigen kracht te blijven staan. Hoe laad je je 
energie weer op? En maak je tijd en ruimte om je gedachten 
te kunnen ordenen? Hoe houd je je aandacht en interesse bij 
je werk

Met Qragt zet je de eerste stap. Samen maken we je uitdagingen bespreekbaar 
en bieden we richting op je weg naar jouw juiste work-life balance, waarbij stil 
staan geen optie is voor jou. We helpen je deskundig en met aandacht! Want 
SAMEN zorgen we ervoor dat jij het overzicht behoudt en doelgerichte stappen 
maakt naar jouw nieuwe vorm van geluk op je werk én in privé.

Promotiepakket
Om jullie medewerkers intern te motiveren is er een handig 
promotiepakket samengesteld. Enthousiasmeer collega’s  

en laat ze kennismaken met het concept van Qragt. 

Het promotiepakket bestaat uit:

-  Een A3 poster die jij intern kunt ophangen
-  Een A5 flyer met kort en bondige uitleg
-  Een mailing die jij intern kunt verspreiden  
-  Een overzichtelijke infographic
-  Een informerend intranetbericht 

De tools van Qragt
Benieuwd wat Qragt voor jou medewerkers kan betekenen?  
Op verschillende niveaus staan wij hen bij met Qragtige tools en advies. 

•   De Balanstest: medewerkers krijgen eenvoudig inzicht of zij helemaal 
in balans zijn. Zij ontvangen direct tips om zelf aan de slag te gaan. 
Zijn er ontwikkelpunten? Een van de Balanscoaches neemt contact op. 

•   Opleidingen: Qragt biedt direct toegang tot 300 online trainingen om 
kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

•   Financieel inzicht: een eigen geldplan op maat om zorgeloos je  
financiën in orde te krijgen. 

•   Gezondheid tips & tricks: direct toegang tot blogs, video's, recepten  
en online cursussen. 

•   Zelfregie: medewerkers stellen eigen doelen en houden voortgang  
in de gaten

Heb je nog vragen? 
Stel deze dan gerust! 
Wij denken graag met je mee. 
[contactgegevens hier]

‘Aandacht voor jou, 
is de beste investering’

‘Aandacht voor jou
is de beste investering’

5. Mijn Netwerk
 Sluit je aan bij
 onze community

 - Social: fb community

 -  Geef een boost aan 

je carrière met LinkedIn 

 - Instagram Inspiratie

1. Mijn Qragt
 Start met de Balanstest en 

 - Persoonlijke gegevens

 - Jouw eigen doelen 

 -  Logboek met daarin je 

eigen notities/inzichten, 

je doelen en je 

behaalde resultaten

 - Je favorieten

2. Mijn Gezondheid
 Werken aan jouw fysieke
 en mentale gezondheid

 - Inspirerende blogs

 - Video’s

 - Trainingen

 - Handige apps

 - Vitaliteit

3. Mijn Leeromgeving
 Blijf jezelf ontwikkelen

 - Online Academy van NCOI

 - Clear Minds 4. Mijn Financien
  Krijg inzicht in je 

fi nanciele situatie

 - Inspirerende blogs

 - Tips and tricks

 -  Startpunt 

|Geldzaken van Nibud

 -  Grip op jouw persoonlijke 

fi nanciën via de Online 

Academy

‘Aandacht voor 
jou is de beste 
investering’

Met Qragt zet je de eerste stap. 
Samen maken we je uitdagingen bespreekbaar 
en bieden we richting op je weg naar jouw 
juiste work-life balance, waarbij stil staan 
geen optie is voor jou. We helpen je deskundig 
en met aandacht! Want SAMEN zorgen we 
ervoor dat jij het overzicht behoudt en 
doelgerichte stappen maakt naar jouw nieuwe 
vorm van geluk op je werk én in privé.

Onze Qragt Tools:
• De Balanstest

• Opleidingen in de online leeromgeving

• Financieel inzicht

• Gezondheid tips & tricks

• Zelfregie

Aan de slag!

ga naar www.qragt.nl/aanmelden-werknemer



www.qragt.nl


