Vitaliteitsbudget Loyalis

Welke kosten komen onder meer voor vergoeding in aanmerking?

Voor werkgevers zijn de financiële risico’s rondom ziekte en
arbeidsongeschiktheid de afgelopen jaren flink toegenomen.
Het voorkomen van verzuim en een snelle re‑integratie van
zieke werknemers zijn daardoor nóg belangrijker. Loyalis wil u
hierbij graag ondersteunen met het Vitaliteitsbudget.
Met het Vitaliteitsbudget betaalt
Loyalis mee aan maatregelen voor
verzuimpreventie op organisatie
niveau (projectbudget ) en aan
de kosten voor begeleiding van
verzuim van individuele zieke werk
nemers (individueel budget ).
Werk is de allerbeste
sociale zekerheid!
Bij verzekering van ziekte en
arbeidsongeschiktheid hebben
alle betrokken partijen belang
bij spoedige werkhervatting.
Voor de werknemer geeft werken
de grootste inkomenszekerheid.
Voor de werkgever vormt duurzame
re-integratie van medewerkers
de beste schadelastbeheersing.
En voor ons als verzekeraar geldt
uiteraard hetzelfde. Daarom gaan
wij uit van het principe dat werk
de allerbeste sociale zekerheid is.
Wij dragen graag bij aan activiteiten
die uitval voorkomen en terugkeer
op de werkvloer mogelijk maken.

Voordelen Vitaliteitsbudget
 Beperking van uw schadelast
 Aanvragen is eenvoudig
(aanvraagformulier en kopie
factuur)
 Snelle afhandeling
 Vast budget zodat u weet
hoeveel u kunt declareren
 Budget is vrij besteedbaar

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
Bij de begeleiding van verzuim van
uw werknemers vergoeden wij de
kosten van een begeleidingstraject.
De hoogte van onze vergoeding is
afhankelijk van het type contract en
de afgesloten verzekering.
Uw budget bij de Loyalis Arbeids
ongeschiktheidsverzekering
Hebt u de verzekering afgesloten
met een semi-collectief contract?
Dan is het jaarbudget in totaal per
werkgever: € 3.000.
Hebt u de verzekering afgesloten
met een zuiver collectief contract?
Dan is het jaarbudget afhankelijk
van het aantal werknemers:
Aantal werknemers
Van:
tot:

jaarbudget

50

3.000,00

500

7.000,00

51

250

501

1.000

10.000,00

2.501

5.000

25.000,00

251
1.001

Aantal werknemers
Van:
tot:
1

Voor wie?

1

Uw budget bij de Loyalis
WGA‑ERD-verzekering
Conventioneel

2.500

5.000 en meer

5.000,00

15.000,00
30.000,00
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2.500

5.000 en meer
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15.000,00

Wel vergoed

Niet vergoed

 De (intake-)kosten van begeleiding door een
re‑integratiebedrijf;
 De kosten van specialistische dienstverleners in een
re‑integratietraject;
 De kosten van om-, her- en bijscholing (geen
vergoeding voor reis- en verblijfskosten) in een
re‑integratietraject;
 De kosten van psychologische hulp in een
re‑integratie‑traject.

 De (loon)kosten van activiteiten die uw eigen
personeel uitvoert;
 De kosten van reguliere verzuimbegeleiding door
de eigen Arbodienst;
 De kosten van werkplekaanpassingen/Arbo
voorzieningen;
 De kosten van kunst- en hulpmiddelen;
 De kosten voor zorggerelateerde trajecten;
 De reis- en verblijfskosten;
 Het wettelijk eigen risico en de eigen bijdrage van
een ziektekostenverzekering;
 De kosten die uw ziektekostenverzekering vergoedt.

30.000,00

Wanneer kunt u budget
aanvragen?
• Als een werknemer verzuimt
(vanaf de eerste ziektedag) en
dit verzuim langdurig dreigt
te worden;
• Als een werknemer nog niet
verzuimt, maar als er langdurige
uitval dreigt en er geen
professionele begeleiding
plaatsvindt.
• Als kosten gemaakt worden
tijdens de periode waarin u als
werkgever zelf verantwoordelijk
bent voor re-integratie.

Projectbudget
(op organisatie
niveau)
Wij vergoeden 50% van de kosten
van preventieve diensten van
Loyalis. Wel met een max. bedrag
per werkgever, per jaar. (Dit bedrag
is bij een semi-collectief contract
max. € 10.000 en bij een zuiver
collectief contract max. € 20.000.)

Onze preventieve diensten
• Index werkvermogen:
geeft een indicatie voor
productiviteitsverlies, het risico
op ziekteverzuim en arbeids
ongeschiktheid op individueel
niveau;
• Vitaliteitsscan: deze scan bestaat
uit een vragenlijst die gebaseerd
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, met plezier, het werk uit
te voeren;

• Trainingen om verzuim terug
te dringen of te voorkomen:
o.a. Elke dag werkplezier, Leren
navigeren, Jij en je werk in
beweging, Verzuim de baas en
Van verzuim naar gezondheids
management;
• Coaching rond verzuim en
re-integratie: individuele
begeleiding rondom vitaliteit
en employability.
Lees meer op:
loyalis.nl/werkgevers-diensten

Vitaliteitsbudget
Loyalis

Budget aanvragen?

Het individuele budget vraagt u online aan met het formulier ‘Aanvraag
Vitaliteitsbudget’. Het projectbudget vraagt u aan via uw Loyalis adviseur of
via Deskaccountmanagement: 045 645 93 20. Elke werkdag bereikbaar van
8 uur tot 17.30 uur.
Ga voor meer informatie en aanvragen naar: loyalis.nl/vitaliteitsbudget.

Aan het einde van elk kalenderjaar bepaalt Loyalis of de Vitaliteits
budget ook voor het volgende jaar beschikbaar blijft en hoe hoog
het budget is. Wij stellen het beschikbare budget telkens vast voor
de periode van 1 januari tot en met 31 december. Hebt u bij Loyalis
een WGA-ERD-contract afgesloten vóór 1 juli 2018? Dan geldt voor u
nog beleid 2017.

Waarom Loyalis?

Wij zijn een verzekeraar die voortkomt uit de wereld van
pensioen en sociale zekerheid en werken nauw samen
met werkgevers uit diverse sectoren. Onze producten en
diensten sluiten dan ook perfect aan op hun behoeften
en op wat al voor hen is geregeld in de cao, via de
overheid en het pensioenfonds.
Loyalis, uw partner voor Inkomen en Arbeidsvermogen

90.0211.20

Meer weten? Ga naar loyalis.nl/vitaliteitsbudget

Preventie en re‑integratie zijn ook onze zorg!

