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Aanvraag   
Re-integratiesubsidie

•  Stuur dit formulier pas naar Loyalis na:  
-  afloop van het re-integratietraject (maar binnen 4 maanden erna) of 
-  overschrijding van de maximale vergoeding van € 3.000.  
  
Anders nemen wij de aanvraag niet in behandeling. 

•  Loyalis gebruikt uw persoonsgegevens 
om uw aanvraag te verwerken.  
Hoe Loyalis met uw gegevens omgaat 
kunt u lezen op loyalis.nl/privacy.

GEGEVENS WERKGEVER, BESTUUR EN/OF SCHOOL

Naam werkgever, bestuur en/of school

Straat en huisnummer*

Werkgeversnummer*

*  Dit kunt u navragen bij uw personeels-
functionaris.

* Inclusief eventuele toevoeging

Postcode        Plaats

    

Contactpersoon Voorletter(s) Geslacht 

 Man  Vrouw 

E-mail        Telefoon

 

IBAN-rekeningnummer*        Ten name van

  

* Dit vindt u op uw bankafschrift. Kostenplaats

GEGEVENS WERKNEMER

Geboortenaam Geboortedatum 

 

Personeelsnummer*

*  Optioneel

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Wat is de eerste ziektedag van de werknemer (voor zover van toepassing)?     

Heeft de werknemer inmiddels het werk weer hervat? 

    Nee   Ja, volledig per       

      Ja, gedeeltelijk per     

      Ja, op arbeidstherapeutische basis per   

 

   

  

 

 

         

   

        

        

        

        

http://loyalis.nl/privacy


Aanvraag Re-integratiesubsidie  2 van 3

RE-INTEGRATIEACTIVITEIT

Is het verzuim veroorzaakt door een anwijsbare derde?    Ja  Nee

Wat is de begindatum van de re-integratieactiviteit?         

Is de re-integratieactiviteit al beëindigd?       Nee   Ja, per   

Soort re-integratieactiviteit

Re-integratie
 2e spoortraject 
   AD-onderzoek als onderdeel 
coachings- / 2e spoortraject
  Belastbaarheidsonderzoek
  Intake voor Re-integratietraject

Loopbaan
  Loopbaantraject
 1e spoortraject
  Jobcoach / jobhunting
 Assessment
 Mediation 
  Outplacement 

Gezondheid (alleen als de zorg-
verzekeraar dit niet vergoedt)
  Ergotherapie
  Fysiotherapie
  Leefstijlcoach 
  Coaching burn-out  / stress
  Psycholoog
  Psychotherapie / gedragstherapie
  Neuropsychologisch onderzoek 
   Pijnmanagement  
(bijvoorbeeld APS-therapie)
   Vitaliteitsprogramma / 
vitaliteitsonderzoek
  Rugadviescentrum 

Persoonlijke ontwikkeling
  Budgetcoach 
  Bravo-coaching
 Mindfulness

Bij-/omscholing
  Timemanagement
  Sollicitatietraining 
  Training effectief werken

Anders: 

Wie voert de re-integratieactiviteit uit?

Naam bedrijf 

Straat en huisnummer*

 * Inclusief eventuele toevoeging

Postcode        Plaats

    

Naam behandelaar Voorletter(s) Geslacht 

 Man  Vrouw 

Functie behandelaar             

Korte omschrijving van de re-integratieactiviteit *    Gewenst resultaat van de re-integratieactiviteit *

 
* Vul hier geen medische of privacy gevoelige gegevens van uw medewerker in.

Er is sprake van:
  een curatieve interventie: werknemer verzuimt en er is sprake van dreigend langdurig verzuim. 
  een preventieve interventie: werknemer verzuimt nog niet, maar er is sprake van dreigend langdurig verzuim.

        

        

        

 

   

  

 

 



Aanvraag Re-integratiesubsidie  3 van 3

Terugsturen per e-mail naar:
werkgeverszaken@loyalis.nl

of per post: 
Loyalis Verzekeringen
Antwoordnummer 4881
6401 JR  Heerlen

Totale kosten van de re-integratieactiviteiten    €   ,   

Vergoeding door andere instanties      €   ,   

Verschil: bedrag van uw declaratie (max. € 3.000)  €   ,    (alle bedragen incl. BTW)

TOELICHTING EN VERKLARING 
Door aan te vinken verklaart u:
   dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn (een later blijkende onjuistheid of onvolledigheid in de gegeven 
antwoorden op dit formulier kan leiden tot het niet ontvangen van subsidie)
  dat u weet dat uw gegevens in de klantenadministratie van Loyalis Verzekeringen worden vastgelegd
  dat de betreffende werknemer toestemming heeft gegeven voor het doorsturen van zijn gegevens naar Loyalis
  dat u de te declareren factuur heeft meegestuurd

Zorg ervoor dat u alles aanvinkt, anders mogen wij volgens de privacyregels uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Vergeet niet een kopie van de factuur die u declareert mee te sturen. Maak persoonsgegevens onleesbaar.  
Alleen naam werknemer/personeelsnummer, bedrag en interventie moeten zichtbaar zijn.

Lees meer op loyalis.nl/re-integratiesubsidie.

ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart de gegevens op dit formulier eerlijk te hebben ingevuld.

Naam ondergetekende

Datum 

 

Plaats

Handtekening
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