MULTIDISCIPLINAIR
RE-INTEGRATIETRAJECT
ALLIANZ BENELUX & WORKPLACE OPTIONS (RÉHALTO)

WorkPlace Options (WPO) is een expert in de begeleiding bij de terugkeer
naar gezondheid en een actief leven, die door Allianz Benelux werd uitgekozen
voor de re-integratie van werknemers in arbeidsongeschiktheid.
WPO werkt met een multidisciplinair team van klinisch psychologen die
gespecialiseerd zijn in de aanpak van sociale en professionele problemen
en hun impact, en ook met physical coaches en loopbaancoaches. Overal in
België helpen zij werknemers in arbeidsongeschiktheid om hun evenwicht en
hun motivatie terug te vinden, en zo snel mogelijk in de beste omstandigheden
opnieuw aan de slag te gaan volgens hun eigen mogelijkheden.

Waaruit bestaat een re-integratietraject bij WPO?
1. EERSTE CONTACT
De WPO-coördinator neemt
contact met uw medewerker om
hem de diensten en mogelijkheden
voor te stellen, en ook de noodzakelijke informatie voor zijn opdracht
te verzamelen en een eerste evaluatie van de noden te maken.
2. EVALUATIE VAN DE NODEN
Bij een tweede gesprek is er een
psychosociale evaluatie. Die maakt
het mogelijk om de psychologische,
sociale en professionele gevolgen
van de gezondheidstoestand van

de medewerker in te schatten, de
mogelijkheden, wensen, verwachtingen en motivatie te bepalen en
samen met hem een re-integratieplan op te stellen dat voldoet aan
zijn noden en zijn persoonlijke
situatie.
3. UITVOERING VAN HET
MULTIDISCIPLINAIR
RE-INTEGRATIEPLAN
Het re-integratieplan, dat in alle
vertrouwelijkheid met de medewerker werd opgemaakt, wordt dan
met de omkadering van de WPOcoördinator uitgevoerd.

Uw medewerker krijgt de nodige
steun via een of meer gespecialiseerde begeleidingen:
− Fysieke begeleiding,
een aangepast en geleidelijk traject met
specialisten lichamelijke gezondheid,
zoals ergonomen, ergotherapeuten,
kinesitherapeuten, personal trainers, …
Want mentaal en fysiek welzijn gaan wel
degelijk hand in hand!
− Psychosociale begeleiding
door psychosociale specialisten zoals
psychologen, psychotherapeuten, … om
uw medewerker te helpen zijn functio
neel evenwicht terug te vinden en zich
aan te passen aan zijn nieuwe gezond
heidstoestand. Zo kan hij zich bewust
worden van zijn persoonlijke capacitei
ten, zijn vaardigheden en professionele
ambities. De psychosociale begeleiding is
gevarieerd en hangt af van de noden
van de betrokken medewerker.

4. TERUG AAN HET WERK
Om de terugkeer naar de werkvloer
te vergemakkelijken voor de medewerker, worden de re-integratiemogelijkheden geëvalueerd. Dat
gebeurt eventueel in overleg met u
(regeling van het werk, wijziging
van de arbeidsomstandigheden of
de arbeidstijd, ...).
5. OPVOLGING NA DE RE-INTEGRATIE
Tijdens de eerste weken van de
werkhervatting is er een opvolging
om erop toe te zien dat de terugkeer optimaal verloopt en zo elk
risico op een terugval te vermijden.

− Professionele begeleiding,
met de interventie van ergonomen,
professionele consulenten, arbeids
psychologen, bedrijfsconsultants, … om
de arbeidssituatie van de medewerker,
zijn competenties en professionele
vaardigheden te analyseren.

Deze re-integratieservice wordt aangeboden door
Allianz Benelux, in samenwerking met WorkPlace Options
(Réhalto), in het kader van uw collectieve beroepsgebonden
arbeidsongeschiktheid verzekeringscontract met dekking van
de psychosociale risico's.
Laat dit ook weten aan uw medewerkers!
En neem gerust contact met uw Makelaar.
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