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Qragt houdt jou in balans
Of jij je goed voelt en in je kracht staat hangt af van verschillende factoren. Met de 
Qragt Balanstest krijg jij hier inzicht in. Je ontvangt een accurate rapportage en ge-
richte tips. 

Door jezelf goed te kennen en aan de juiste aspecten aandacht te geven, stellen wij 
jou vervolgens in staat jezelf in je kracht te zetten. 

Qragt doet dat met de halfjaarlijkse balanstest, online cursussen, zelf hulp artikelen, 
een levendige community, coaches en een breed gespecialiseerd netwerk, die op het 
Qragtplein samengebracht worden.

Succesverhaal
Lena over haar Qragt
“Ik piekerde veel en kwam lastig in slaap. 
Uit nieuwschierigheid maakte ik de 
balanstest. Die hield me echt de spiegel 
voor. Nu weet ik waar ik sta en ik  heb 
goede tips gekregen, gewoon laagdrem-
pelig en praktisch. Daar heb ik echt veel 
aan gehad! ”

Sta jij in je kracht?
Heb je een goede balans tussen werk en privé? Lukt 
het je om alle ballen hoog te houden? Doe de Qragt 
Balanstest en ontvang een rapportage die jou écht 
laat zien hoe je ervoor staat. 
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Doe de Balanstest

Hiermee krijg je inzicht of 
jij in balans bent en waar je 
aandacht aan moet beste-
den. Incl. tips! 

Versterk jezelf
Maak een account aan op 
Qragt om jezelf in je kracht 
te gaan zetten. Het online 
platform helpt je met vra-
gen als: wie ben ik, wat wil ik 
en waar ligt mijn potentieel? 

Opleidingen 
Als je aangesloten bent op 
Qragt kun je diverse 
online trainingen volgen. 
Waaronder 7 gratis  
gezondheidscursussen!

Hou meer geld over 

Geldzorgen zijn verleden 
tijd als je via Qragt een geld-
plan opstelt. Dit bieden we 
je aan in samenwerking met 
Nibud Startpunt Geldzaken. 
Geheel anoniem! 

Qragtplein

Op Qragt vind je zowel 
zelfhulp als coaching en 
support vanuit ons netwerk. 
Hier krijg je de hulp die jij 
nodig hebt tegen 
voor jou betaalbare prijzen.

(H)erkennings 
centrum

Via Qragt maak je deel uit 
van een levendige commu-
nity. Herken jezelf in wat an-
deren hebben meegemaakt, 
zoek contact en profiteer 
van hun ervaring

Ontwikkel jouw Qragt met:

 
Ben jij in balans? 
 Test jezelf op Qragt.nl


