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

Het Workplace Options re-integratieprogramma heeft tot doel u
psychologisch, fysiek en ook professioneel te begeleiden om uw persoonlijke
mogelijkheden terug te winnen. U werkt actief mee aan de verbetering van
uw gezondheid, u komt terug tot emotioneel evenwicht en kan zo meer sereen
opnieuw aan de slag.

Waarover gaat het concreet?
De interventie van WPO verloopt in
verschillende stappen:
1. CONTACTNAME
Op basis van de informatie van
Allianz Benelux, zal een WPOcoördinator contact nemen met u.
Hij zal u de diensten en opdrachten
van WPO voorstellen en samen met
u bekijken of het nuttig is een re
integratieplan op te stellen.
2. EVALUATIE VAN DE NODEN
EN OPSTELLEN VAN EEN
RE-INTEGRATIEPLAN
Tijdens deze tweede stap wordt in
alle vertrouwelijkheid en op basis
van een analyse van de psycholo
gische, sociale en professionele
gevolgen van uw gezondheids
toestand, uw mogelijkheden,
verwachtingen en motivatie, een
multidisciplinair re-integratieplan
opgemaakt met een
WPO-coördinator.
Naargelang van uw persoonlijke
situatie, kan dat plan verschillende

begeleidingsvormen omvatten
(een of meerdere). Alle re-integratie
trajecten zijn maatwerk.
− Professionele begeleiding
Deze begeleiding omvat de interventie
van ergonomen, professionele
consulenten, arbeidspsychologen,
bedrijfsconsultants, … om uw arbeidssituatie, uw competenties en professionele
vaardigheden te analyseren.
− Psychosociale begeleiding
Deze begeleiding wordt uitgevoerd door
psychosociale specialisten zoals psychologen, psychotherapeuten, … om u te
helpen uw functioneel evenwicht terug te
vinden en u aan te passen aan uw
nieuwe gezondheidstoestand. Deze
begeleiding is zeer gevarieerd en hangt
af van uw persoonlijke noden.
− 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!

3. UITVOERING VAN HET PLAN
Het plan, dat in overleg met uw WPO-coördinator werd opgemaakt, wordt dan geleidelijk en volgens uw wensen en behoeften
uitgevoerd.
4. TERUG AAN HET WERK
Wanneer u zich klaar voelt om opnieuw te gaan werken, ziet het
team van WPO, eventueel in overleg met uw werkgever, erop toe
dat uw arbeidsvoorwaarden voldoen aan uw situatie.
5. OPVOLGING
Na de werkhervatting is er een opvolging om u te begeleiden en
elke terugval te vermijden.

Deze re-integratieservice wordt u aangeboden in
het kader van het collectieve beroepsgebonden
arbeidsongeschiktheid verzekeringscontract met dekking
van de psychosociale risico's, die uw werkgever heeft
onderschreven.
Interesse?
Neem gerust contact op met ons: cd@allianz.be.
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