
 
Welke kosten komen onder meer voor vergoeding in aanmerking?

Wel vergoed Niet vergoed

  De (intake-)kosten van begeleiding door een 
re‑integratiebedrijf;

  De kosten van specialistische dienstverleners in een 
re‑integratietraject;

 Dekostenvanom‑,her‑enbijscholing(geen
vergoedingvoorreis‑enverblijfskosten)ineen
re‑integratietraject;

  De kosten van psychologische hulp in een 
re-integratie-traject.

  De (loon)kosten van activiteiten die uw eigen 
personeeluitvoert;

  De kosten van reguliere verzuimbegeleiding door 
deeigenArbodienst;

  De kosten van werkplek aanpassingen/Arbo-
voorzieningen;

 Dekostenvankunst‑enhulpmiddelen;
 Dekostenvoorzorggerelateerdetrajecten;
 Dereis‑enverblijfskosten;
 Hetwettelijkeigenrisicoendeeigenbijdragevan

eenziektekostenverzekering;
  De kosten die uw ziekte kosten verzekering vergoedt.

Project budget 
(op organisatie
niveau)
Wijvergoeden50%vandekosten
van preventieve diensten van 
Loyalis. Wel met een max. bedrag 
per werkgever, per jaar. (Dit bedrag 
isbijeensemi‑collectiefcontract
max.€10.000enbijeenzuiver
collectiefcontractmax.€20.000.)

Onze preventieve diensten

•  Index werkvermogen: 
geefteenindicatievoor
productiviteits verlies, het risico 
op ziekte verzuim en arbeids-
ongeschiktheid op individueel 
niveau;

•  Vitaliteitsscan: deze scan bestaat 
uiteenvragenlijstdiegebaseerd
is op de Work Ability Index. Dit is 
hét meetinstrument om erachter 
te komen hoe goed iemand 
in staat is om op een gezonde 
manier,metplezier,het werkuit
te voeren;

•  Trainingen om verzuim terug 
te dringen of te voorkomen: 
o.a. Elke dag werkplezier, Leren 
navigeren,Jijenjewerkin
beweging, Verzuim de baas en 
Van verzuim naar gezondheids-
management;

•  Coaching rond verzuim en 
reintegratie: individuele 
begeleiding rondom vitaliteit 
en employability.

Lees meer op:  
loyalis.nl/werkgevers-diensten

Vitaliteitsbudget Loyalis 
Voor werkgevers zijn de financiële risico’s rondom ziekte en 
arbeids ongeschiktheid de afgelopen jaren flink toegenomen. 
Het voorkomen van verzuim en een snelle reintegratie van 
zieke werknemers zijn daardoor nóg belangrijker. Loyalis wil u 
hierbij graag ondersteunen met het Vitaliteitsbudget. 

Met het Vitaliteitsbudget betaalt 
Loyalis mee aan maat regelen voor 
verzuim preventie op organisatie-
niveau (project budget ) en aan 
de kosten voor begeleiding van 
verzuim van individuele zieke werk-
nemers (individueel budget ).

Werk is de allerbeste 
sociale zekerheid!
Bijverzekeringvanziekteen
arbeids ongeschiktheid hebben 
allebetrokkenpartijenbelang
bijspoedigewerkhervatting.
Voor dewerknemergeeftwerken
de grootste inkomens zekerheid. 
Voor dewerkgevervormtduurzame
re-integratie van medewerkers 
de beste schadelast beheersing. 
En voor ons als verzekeraar geldt 
uiteraardhetzelfde.Daaromgaan
wijuitvanhetprincipedatwerk
de allerbeste sociale zekerheid is. 
Wij dragengraagbijaanactiviteiten
die uitval voorkomen en terugkeer 
opdewerkvloermogelijkmaken.

Voordelen Vitaliteitsbudget
 Beperking van uw schadelast 
  Aanvragen is eenvoudig 

(aanvraagformulierenkopie
factuur)

 Snelleafhandeling
  Vast budget zodat u weet 

hoeveel u kunt declareren
 Budgetisvrijbesteedbaar

Voor wie? 

Het Vitaliteitsbudget is voor
werkgevers met een:
•  Arbeidsongeschiktheids-

verzekering*
•  WGA-ERD-verzekering 

Conventioneel

*  Het budget geldt niet voor de 
sector Bouw (AOV en WIA).

Individueel budget 
Bijdebegeleidingvanverzuimvan
uwwerknemersvergoedenwijde
kosten van een begeleidings traject. 
De hoogte van onze vergoeding is 
afhankelijkvanhettypecontracten
deafgeslotenverzekering.

Uw budget bij de Loyalis Arbeids
ongeschiktheids verzekering
Hebtudeverzekeringafgesloten
meteensemi‑collectiefcontract?
Dan is het jaar budget in totaal per 
werkgever:€3.000.

Hebtudeverzekeringafgesloten
meteenzuivercollectiefcontract?
Danishetjaarbudgetafhankelijk
van het aantal werknemers:

Aantal werknemers
Van: tot: jaar budget

1 50 3.000,00
51 250 5.000,00
251 500 7.000,00
501 1.000 10.000,00

1.001 2.500 15.000,00
2.501 5.000 25.000,00
5.000enmeer 30.000,00

Uw budget bij de Loyalis 
WGAERDverzekering 
Conventioneel

Aantal werknemers
Van: tot: jaar budget

1 50 3.000,00
51 250 5.000,00
251 500 7.000,00
501 1.000 10.000,00

1.001 2.500 15.000,00
2.501 5.000 25.000,00
5.000enmeer 30.000,00

Wanneer kunt u budget 
aanvragen?
•  Als een werknemer verzuimt 
(vanafdeeersteziektedag)en
dit verzuim langdurig dreigt 
te worden;

•  Als een werknemer nog niet 
verzuimt, maar als er langdurige 
uitval dreigt en er geen 
professionelebegeleiding  
plaats vindt.

•  Als kosten gemaakt worden 
tijdensdeperiodewaarinuals
werkgeverzelfverantwoordelijk
bent voor re-integratie.



Budget aanvragen?
Hetindividuelebudgetvraagtuonlineaanmethetformulier‘Aanvraag
Vitaliteitsbudget’.Het projectbudgetvraagtuaanviauwLoyalisadviseurof
viaDeskaccountmanagement:045 6459320.Elkewerkdagbereikbaarvan
8uurtot17.30uur.

Gavoormeerinformatieenaanvragennaar:loyalis.nl/vitaliteitsbudget. 

AanheteindevanelkkalenderjaarbepaaltLoyalisofdeVitaliteits‑
budgetookvoorhetvolgendejaarbeschikbaarblijftenhoehoog
hetbudgetis.Wijstellenhetbeschikbarebudgettelkensvastvoor
de periodevan1januaritotenmet31december.HebtubijLoyalis
een WGA‑ERD‑contractafgeslotenvóór1juli2018?Dangeldtvooru
nogbeleid2017.

Vitaliteitsbudget  
Loyalis
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20 Preventieenre‑integratiezijnookonzezorg!Waarom Loyalis?

Wijzijneenverzekeraardievoortkomtuitdewereldvan
pensioen en sociale zekerheid en werken nauw samen 
met werkgevers uit diverse sectoren. Onze pro ducten en 
dienstensluitendanookperfectaanophunbehoeften
en op wat al voor hen is geregeld in de cao, via de 
overheidenhetpensioenfonds.
Loyalis, uw partner voor Inkomen en Arbeidsvermogen 

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/vitaliteitsbudget


