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Voorwoord
Beste Livvit klant,
Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren
hogescholen daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen om de continuïteit
van de organisatie te waarborgen en de arbeidsproductiviteit te verhogen, maar ook om goed
werkgeverschap te leveren. Daarom heeft Zilveren Kruis Achmea in samenwerking met de
HBO-Raad voor alle hogescholen Livvit ontwikkeld.
Livvit bestaat uit een aantal diensten die u preventief in kunt zetten om verzuim te voorkomen,
diensten die u helpen de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen en diensten die u
helpen bij het re-integreren van zieke medewerkers. In dit handboek staat een uitgebreide
omschrijving van alle diensten ingedeeld in Psychische zorg, Fysieke zorg, Overige zorg en
Gezondheidsbudget. In Hoofdstuk 1 van het handboek leest u meer over de diverse procedures.
Voor advies over de implementatie van Livvit en het inzetten van de diverse diensten kunt u een
afspraak maken met uw Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg. Of u kunt contact opnemen met de
Helpdesk Livvit.
Veel succes met uw gezondheidsbeleid!
Met vriendelijke groet,
Zilveren Kruis Achmea

Arné van den Boom
directeur Marketing en Verkoop
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CONTACTGEGEVENS

Helpdesk Livvit
Postbus 631
8000 AP Zwolle
Telefoon 		

(038) 456 28 20

Fax 		

(038) 456 69 82

E-mailadres

helpdesk.livvit@achmea.nl
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Algemene informatie

100% VERGOEDING
Was de vergoeding van de interventies in 2006 en 2007 nog 25% en in 2008 50%, vanaf 2009
geldt dat alle interventies die onder Livvit vallen volledig worden vergoed. Overigens zullen
de kosten van de interventie net als in de afgelopen jaren waar mogelijk gefund worden uit de
zorgverzekering van de medewerker of inkomensverzekering van de hogeschool.
Zilveren Kruis Achmea vergoedt de Livvit interventies volledig als:


een provider van Zilveren Kruis Achmea wordt ingezet; of als

 	een eigen provider wordt ingezet en de interventie (qua inhoud en kwaliteit) vergelijkbaar is
met die van Livvit en de prijs gelijk of lager is. Als de interventie van de eigen provider duurder
is dan de ingekochte zorg van Zilveren Kruis Achmea, dan wordt vanuit Livvit het maximale
bedrag van de door Zilveren Kruis Achmea ingekochte zorg vergoed. Met uitzondering van
de 1-daagse trainingen van Leefstijl Training & Coaching. Vergelijkbare trainingen van andere
providers worden niet uitbetaald, omdat de trainingen van Leefstijl Training & Coaching op
maat zijn gemaakt voor hogescholen. Zorgbemiddeling wordt exclusief door Zilveren Kruis
Achmea uitgevoerd.
Kwaliteitscriteria
Als een eigen provider wordt ingezet voor kortdurende psychologische zorg, arbeidsdeskundig
advies, fysiotherapie op het werk of mediation, dan dienen deze providers gecertificeerd
of geregistreerd te zijn. Voor eerste lijn-psychologen geldt dat ze GZ-psycholoog en BIGgeregistreerd moeten zijn. Arbeidsdeskundigen en arbeidsfysiotherapeuten moeten geregistreerd
staan in het beroepsregister. Mediators hebben een NMI-certificaat nodig.
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PROCEDURE AANVRAGEN INTERVENTIES
Bij providers van Zilveren Kruis Achmea
Binnen de Helpdesk Livvit is een dedicated team samengesteld voor de hogescholen. Dit team
biedt volledige ondersteuning op organisatorisch en administratief gebied. De procedure voor het
aanvragen en inzetten van interventies is als volgt:
 	U dient een aanvraag voor een interventie in bij de Helpdesk Livvit door het aanvraagformulier
Dienstverlening Livvit te e-mailen naar helpdesk.livvit@achmea.nl.
 	Op basis van de aanvraag ontvangt u een (kosten)specificatie van de aangevraagde
interventie.
 	Na accordering door de hogeschool van deze (kosten)specificatie vraagt de Helpdesk Livvit de
interventie aan bij een door Zilveren Kruis Achmea gecontracteerde zorgaanbieder van Livvit.
 	Vervolgens informeert de Helpdesk Livvit u over de logistieke afhandeling.
 	De zorgaanbieder zorgt voor de terugkoppeling over de interventie naar de bedrijfsarts of
verwijzer.
 	De factuur wordt betaald door de Helpdesk Livvit.

kostenspecificatie /
terugkoppeling logistiek

P&O/HR
Leidinggevende
Arbodienst

Aanvraag

Helpdesk Livvit

Inzet

Zorgaanbieder Livvit

Bedrijfsarts
Verwijzer
Terugkoppeling mbt interventie

Bij eigen providers
Hogescholen kunnen ook in 2009 eigen providers inzetten voor interventies. In het algemeen geldt
dat de interventies vergelijkbaar zijn met die van Livvit. Voor een beperkt aantal interventies gelden
kwaliteitscriteria. Deze staan omschreven onder het kopje 100% vergoeding op pagina 7.
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PROCEDURE FACTURATIE
Bij providers van Zilveren Kruis Achmea
Als u gebruik maakt van een provider van Zilveren Kruis Achmea, stuurt de provider de factuur
direct door naar de Helpdesk Livvit. Deze factuur wordt vervolgens volledig vergoed door de
Helpdesk. U heeft hier dus geen omkijken naar.

Livvit
Zorgverzekering
Inkomensverzekering

Funding

Hogeschool

Aanvraag

Helpdesk Livvit

Factuur

Inzet

Zorgaanbieder
Livvit

Betaling factuur

Bij eigen providers
Wordt een eigen provider ingezet, dan betaalt de hogeschool de factuur eerst zelf. De hogeschool
stuurt vervolgens de kopie van de factuur samen met het ingevulde declaratieformulier door naar
de Helpdesk Livvit. De Helpdesk vergoedt daarna de factuur volledig volgens de voorwaarden
vermeld op pagina 7.

Factuur

Eigen provider

Kopie factuur

Hogeschool

Betaling

Helpdesk Livvit

Uitbetaling
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FUNDING
Daar waar mogelijk zoekt de Helpdesk Livvit naar fundingsmogelijkheden uit de zorgverzekering
van de medewerker. Als een hogeschool een inkomensverzekering bij Achmea heeft, gaat de
Helpdesk Livvit na of er een gedeelte uit de inkomensverzekering gefund kan worden. De Helpdesk
Livvit draagt zorg voor deze fundingsmogelijkheid.

ONDERSTEUNING ADVISEUR ARBEIDSGERELATEERDE ZORG
De Adviseurs Arbeidsgerelateerde zorg staan u met raad en daad bij. U kunt ze inschakelen
voor hulp en advies bij de implementatie van Livvit. U kunt samen met de adviseur bepalen bij
welke activiteiten de hogeschool het meeste baat heeft. Daarnaast ontvangt u één keer per jaar
van uw eigen adviseur een managementrapportage, een overzicht waarop vermeld staat welke
dienstverlening er voor u is ingezet en wat de verzuimbesparing is geweest. In overleg is het ook
mogelijk dit overzicht meerdere keren per jaar te ontvangen.
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PSYCHOLOGISCHE ZORG (kortdurend)
Er zijn medewerkers die vanwege problemen thuis en/of op het werk uit balans raken en
hulp nodig hebben van een psycholoog om alles weer op een rijtje te zetten. Kortdurende
psychologische zorg levert dan een bijdrage in spoedig herstel en snellere terugkeer naar de
werkvloer. De medewerker leert ongewenst gedrag en problematische gedachten en gevoelens te
veranderen met behulp van cognitieve gedragstherapie. Er wordt gezocht naar een psycholoog
zo dicht mogelijk bij de medewerker of de organisatie in de buurt. Wij garanderen een afspraak
binnen 7 werkdagen. Over het algemeen ligt het aantal sessies op gemiddeld 8 sessies.
Een gesprek duurt gemiddeld 60 minuten. De diverse leveranciers zijn landelijk verspreid.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Psychologische zorg is voor medewerkers die voor een korte periode psychische ondersteuning
nodig hebben. De werkgever of bedrijfsarts meldt de betrokken medewerker aan bij de Helpdesk.
Er is een verwijzing van de bedrijfsarts nodig. Binnen 7 werkdagen volgt het intakegesprek bij de
dichtstbijzijnde geselecteerde psycholoog.

Kosten en vergoeding
De kosten van een individuele sessie variëren tussen € 95,- en € 98,-. Een traject bestaat
uit maximaal 12 sessies. De basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering van de
medewerker kunnen worden aangesproken. Livvit vergoedt 100% van het resterende deel van
maximaal 1 traject per persoon per jaar.
Let op:


Het vrijwillig- en verplicht eigen risico van de medewerker kunnen worden aangesproken.

 	Als een eigen provider wordt ingezet, moet een GZ-psycholoog worden ingezet die BIGgeregistreerd is.

Leveranciers
Cenzo
www.cenzo.nl
HSK
www.hsk.nl
Shared Ambition
www.sharedambition.com
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BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK (kortdurend)
Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet op het moment dat er sprake is van verminderd functioneren. En als de oorzaak niet direct ligt in fysieke of ernstige psychische belemmeringen. Vaak
is er sprake van sociale spanning in werk en/of privé-omstandigheden. De oorzaak kan zeer divers
zijn. Spanning in het gezin, echtscheiding of schulden kunnen mensen in onbalans brengen. Ook
kan de oorzaak op het werk liggen. Problemen met de chef, collega’s of reorganisatie kunnen
oorzaak zijn van verminderd functioneren. Bedrijfsmaatschappelijk werk is een specialisatie binnen
het maatschappelijke werk, die ook de factor arbeid meeneemt. Over het algemeen zijn 4 tot 5
gesprekken voldoende om weer als vanouds te functioneren. Bedrijfsmaatschappelijk werk leert de
medewerker om te gaan met problemen en verstoringen op het werk. Het bevordert de inzetbaarheid en motivatie van de medewerker. Na de behandeling koppelt de bedrijfsmaatschappelijk
werker de probleemstelling, de doelen van de begeleiding, de voortgang en het resultaat terug aan
de werkgever. Ook wordt eventueel advies gegeven over een vervolginterventie. Doel is de medewerker zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Bedrijfsmaatschappelijk werk is voor medewerkers die door sociale onrust in werk- en/of
privésituatie verminderd functioneren tijdens het werk. De leidinggevende kan het aanvragen via de
Helpdesk. Eerst is er een gesprek om te beoordelen of de problematiek past binnen het kader van
het bedrijfsmaatschappelijke werk. Daarna volgen een aantal individuele gesprekken. Deze vinden,
in het algemeen, plaats bij de arbodienst of de aanbieder van maatschappelijk werk. In sommige
gevallen biedt de organisatie ook faciliteiten.

Kosten en vergoeding
De kosten voor Bedrijfsmaatschappelijk werk zijn maximaal € 405,- per traject. Livvit vergoedt 100%
van maximaal 1 traject per persoon per jaar.

Leveranciers
Achmea Vitale
www.achmeavitale.nl
NIM
www.nim.nl
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COACHING
Coaching is gericht op het duurzaam verminderen van individuele gezondheidsrisico’s, het
verbeteren van de kwaliteit van werken en het voorkomen of verkorten van verzuim. Het gaat om
gedragsverandering met een lange termijn doel waarbij de medewerker een gezonde werkstijl
aanleert. Hierbij staat de balans tussen belasting en belastbaarheid, actief werken aan
een persoonlijk evenwicht, balans in werk en privé, mentale en fysieke weerbaarheid, voldoende
lichaamsbeweging
en gezonde voeding centraal. Het persoonlijk functioneren binnen het kader van werkzaamheden
en verantwoordelijkheden verbetert door het inschakelen van een coach.
Hieronder een omschrijving van de behandeltechniek per provider.
Coaching NL
Coaching NL helpt medewerkers zichzelf zodanig te ontwikkelen dat persoonlijke doelen en organisatiedoelen eerder worden bereikt. Eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing van de medewerker
staan bij deze aanpak centraal. Binnen 48 uur na aanvraag bij de Helpdesk wordt contact opgenomen met de werkgever en de desbetreffende medewerker. Na overleg vindt binnen 5 werkdagen
een intakegesprek plaats. Voorafgaand aan het intakegesprek vult de medewerker een digitaal
intakeformulier in en de “mentale thermometer”. Op basis van dit ingevulde formulier wordt met de
medewerker een gesprek van 60 tot 90 minuten gehouden. Naar aanleiding van dit gesprek wordt
door de coach een plan van aanpak opgesteld. De coaching bestaat uit maximaal 5 uur. Na elke
sessie dient de medewerker binnen 2 dagen een sessieverslag te maken. Ook de
coach legt na elke sessie vast wat de stand van zaken is. Aan het eind van het traject vult de medewerker wederom de “mentale thermometer” in en maakt een eindevaluatie. De coach stelt ook een
eindevaluatie op. De werkgever ontvangt de eindevaluatie van Coaching NL.
Heartmath Benelux
Heartmath werkt met het emWave computerprogramma. Met dit programma wordt in kaart gebracht in hoeverre de medewerker in balans is. Het emWave programma meet de hartritme variabiliteit met behulp van electroden op de handen van de medewerker. Het programma brengt zo de
innerlijke staat direct en objectief in kaart. Tijdens de sessies leert de medewerker technieken om
het hartritme te beïnvloeden en zijn gedrag te veranderen en dus zijn innerlijke staat te verbeteren.
Het is namelijk bewezen dat er verband bestaat tussen het hartritme en de mentale, emotionele en
fysiologische verschijnselen in het lichaam. Voorafgaand aan de sessies vult de medewerker een
vragenlijst in. De ingevulde vragenlijst geeft een weergave van de dagelijkse stemming, houding en
stress-gerelateerde symptomen van de medewerker. Naar aanleiding van het onderzoek en de vragenlijst wordt een 1-op-1 training gehouden. De training bestaat uit 6 sessies van een uur verspreid
over 2 maanden. Met behulp van de training wordt de gezondheid en het prestatievermogen van
de medewerker sterk verbeterd.
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Pim Mulier Organisatie
Voorafgaand aan de behandeling wordt een intakegesprek gevoerd met de medewerker. Tijdens
het intakegesprek worden het huidige gezondheidsprofiel, de persoonlijke balans in belasting en
belastbaarheid, de werk- en leefstijl en de individuele wensen, verwachtingen en mogelijkheden
in kaart gebracht. Het coachingstraject wordt zo op maat gemaakt. In de basis bestaat het traject
uit individuele coachingsgesprekken, het volgen en evalueren van de vorderingen en resultaten
en eventuele bijsturing van een plan van aanpak dat in samenwerking met de medewerker
naar aanleiding van het intakegesprek wordt opgesteld. Uitgangspunt is dat er minimaal één
contactmoment is per twee weken. Gemiddeld heeft een medewerker vier coachingsgesprekken
nodig. Er wordt een rapportage gestuurd aan de werkgever, en desgewenst aan de arbodienst, na
afronding van het coachingstraject.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Coaching is bedoeld voor medewerkers die dreigen uit te vallen. De medewerker heeft
grotere kans op verstoring van persoonlijk evenwicht, op basis van de werk- en leefstijl. De
leidinggevenden kunnen een coachingstraject aanvragen bij de Helpdesk. Er is een verwijzing van
de bedrijfsarts nodig.

Kosten en vergoeding
Het coachingstraject van Coaching NL kost € 1.290,- inclusief intakegesprek. Het intakegesprek
kost € 295,-. Het coachingstraject van Heartmath Benelux kost € 1.160,- inclusief emWave. De
emWave kost € 208,-. Het traject van Pim Mulier Organisatie kost € 740,-. Livvit vergoedt 100% van
maximaal 1 coachingstraject per persoon per jaar.

Leveranciers
Coaching NL
www.coaching.nl
Heartmath Benelux
www.heartmathbenelux.com
Pim Mulier Organisatie
www.pimmulier.nl
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Psychische zorg

LEEFSTIJLTRAINING VOOR HR-MANAGEMENT
VAN EEN HOGESCHOOL (1-dag)
HR-managers binnen hogescholen hebben veel te maken met het implementeren van
veranderingen. Voor het slagen van veranderingsprocessen is goede communicatie erg belangrijk.
Verandering raakt vaak het gevoel van mensen. Om dingen anders te doen, moeten oude
gedachtepatronen worden losgelaten. Dit kan weerstand oproepen. De HR-manager
ondersteunt en adviseert in deze situaties. In de training wordt behandeld hoe je mensen meekrijgt
in een veranderende organisatie en een vitale organisatie creëert. De training duurt een dag en
wordt op locatie gegeven.
Leerdoelen zijn:
 		inzicht krijgen in hoe je draagvlak kunt creëren om veranderingen optimaal door te voeren;


adviesvaardigheid versterken;



betere aansluiting met het lijnmanagement.

De training vindt in principe plaats op Landgoed Gerner in Dalfsen. Wanneer alle deelnemers
afkomstig zijn uit één hogeschool, kan de training ook worden verzorgd op een andere locatie
naar keuze van de werkgever. De training duurt twee dagdelen.

Voor wie? En waar aan te vragen?
HR-managers in hogescholen die te maken hebben met het implementeren van veranderingen.
De training kan aangevraagd worden bij de Helpdesk.

Kosten en vergoeding
De training kost € 2.500,- per groep (maximaal 12 personen). Livvit vergoedt 100% per groep.
Alle bijkomende kosten bij maatwerk zoals catering en locatiehuur zijn voor rekening van de
hogeschool. Deze training wordt exclusief gegeven door Leefstijl Training & Coaching. Als een
eigen provider wordt ingezet voor een vergelijkbare training, dan wordt deze training niet vergoed
vanuit Livvit.

Leverancier
Leefstijl Training & Coaching
www.l-t-c.nl
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LEEFSTIJLTRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN
VAN EEN HOGESCHOOL (1-dag)
Ook al doen leidinggevenden zo hun best, toch kunnen ze te maken krijgen met medewerkers die
niet lekker in hun vel zitten. Veranderingen in en om het werk of in de privé-situatie kunnen maken
dat mensen ineens minder aan kunnen. Vaak is die verstoring van het evenwicht van voorbijgaande
aard. Maar niet altijd. De balans kàn doorslaan. Als mensen echt last van stress krijgen, is de kans
groot dat ze uitvallen. In de leefstijltraining leert de leidinggevende hoe hij kan merken als mensen
het risico lopen overbelast te raken. En hoe hier mee om te gaan.
Leerdoelen zijn:


beter herkennen van signalen van stress bij jezelf en de medewerkers;



omgaan met mensen die moeite hebben met veranderingen;



de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf laten;



op een stimulerende manier leiding geven aan aanwezigheid.

De training vindt in principe plaats op Landgoed Gerner in Dalfsen. Wanneer alle deelnemers
afkomstig zijn uit één hogeschool, kan de training ook worden verzorgd op een andere locatie naar
keuze van de werkgever. De training duurt twee dagdelen.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Leidinggevenden in hogescholen die inzicht willen krijgen in de manieren om medewerkers te
motiveren en te inspireren. De training kan worden aangevraagd bij de Helpdesk.

Kosten en vergoeding
De training kost € 2.500,- per groep (maximaal 12 personen). Livvit vergoedt 100% per groep.
Alle bijkomende kosten bij maatwerk zoals catering en locatiehuur zijn voor rekening van de
hogeschool. Deze training wordt exclusief gegeven door Leefstijl Training & Coaching. Als een
eigen provider wordt ingezet voor een vergelijkbare training, dan wordt deze training niet vergoed
vanuit Livvit.

Leverancier
Leefstijl Training & Coaching
www.l-t-c.nl
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LEEFSTIJLTRAINING VOOR MEDEWERKERS
VAN EEN HOGESCHOOL (1-dag)
Regelmatig vinden er veranderingen plaats in het onderwijs. Het is niet altijd eenvoudig hier mee
om te gaan. Het kan tot gevolg hebben dat de passie voor het vak vermindert. Het verschuiven
van de pensioenleeftijd naar 65 jaar bevordert de werklust ook niet in alle gevallen. Hoe kunnen
medewerkers met plezier blijven werken en wat kunnen ze daar zelf aan doen? De training is een
spiegel voor medewerkers. Ze worden zich bewuster van hun huidige gedrag. En ervaren hoe ze
om kunnen gaan met veranderingen. De medewerker benadert veranderingen als nieuwe uitdagingen, zoekt ze op en gaat ze aan.
Leerdoelen zijn:
 inzicht krijgen in de huidige situatie;
 inzicht en bewustwording van het eigen handelen en het effect ervan;
 inzicht in hoe het anders kan.
De training vindt in principe plaats op Landgoed Gerner in Dalfsen. Wanneer alle deelnemers
afkomstig zijn uit één hogeschool, kan de training ook worden verzorgd op een andere locatie naar
keuze van de werkgever. De training duurt twee dagdelen.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Medewerkers in hogescholen die willen leren omgaan met veranderingen en de balans willen
vinden in hun werk. De leidinggevende kan de training aanvragen bij de Helpdesk.

Kosten en vergoeding
De training kost € 2.500,- per groep (maximaal 12 personen). Livvit vergoedt 100% per groep.
Alle bijkomende kosten bij maatwerk zoals catering en locatiehuur zijn voor rekening van de
hogeschool. Deze training wordt exclusief gegeven door Leefstijl Training & Coaching. Als een
eigen provider wordt ingezet voor een vergelijkbare training, dan wordt deze training niet vergoed
vanuit Livvit.

Leverancier
Leefstijl Training & Coaching
www.l-t-c.nl
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LEEFSTIJLTRAINING (3 dagen)
De hectische wereld van vandaag stelt hoge eisen. Balansverstoringen liggen voortdurend op
de loer. De leefstijltraining helpt met het krijgen van inzicht in het eigen doen en laten en hier de
balans in te vinden tussen werk en privé. Er wordt gewerkt in een groep van circa 12 mensen,
onder leiding van 2 ervaren trainers. De training duurt 3 aaneengesloten dagen (8 dagdelen) en
wordt gegeven op locatie van Leefstijl Training & Coaching in Dalfsen.
Voor aanvang van de leefstijltraining vult de medewerker die deelneemt aan de training een
vragenlijst in. Ook de leidinggevende of bedrijfsarts krijgt een aantal vragen die hij moet
beantwoorden. Deze ingevulde vragenlijsten vormen extra input voor de training. Aan het einde
van de training wordt een plan van aanpak geschreven en deze wordt na de leefstijltraining
gevolgd door de medewerker. Twee weken na de training neemt Leefstijl Training & Coaching
contact op met de medewerker om te informeren hoe het gaat. En 3 maanden na de training
informeert Leefstijl Training & Coaching schriftelijk naar de situatie van dat moment. Op deze
manier wordt ingespeeld op situaties die zich voordoen en neemt het effect en duurzaamheid
van de training toe.

Voor wie? En waar aan te vragen?
De training is voor iedere medewerker die uit balans dreigt te raken door stress als gevolg van
diverse belastende factoren in woon- of werksituatie (hoge werkdruk, reorganisatie, conflicten
of scheiding). Deze training kan via de Helpdesk door leidinggevende of bedrijfsarts worden
aangevraagd voor de medewerker. Er is een verwijzing van de bedrijfsarts nodig.

Kosten en vergoeding
De training kost € 1.555,- (excl. BTW) per persoon. Livvit vergoedt 100% van maximaal 1
leefstijltraining per persoon per jaar.
Let op:
 	Als de medewerker bij Achmea verzekerd is en een aanvullende zorgverzekering heeft
afgesloten, kan deze worden aangesproken.

Leverancier
Leefstijl Training & Coaching
www.l-t-c.nl
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RE-INTEGRATIEPROGRAMMA BIJ PSYCHISCHE
KLACHTEN
Het komt voor dat een medewerker voor langere tijd uit de roulatie is door psychische klachten.
Winnock biedt met een multidisciplinair team hulp. Het team bestaat uit een medisch specialist,
een psycholoog, een re-integratiedeskundige en een bewegingsdeskundige. Gekozen kan worden
voor een korte-, middellange- of lange behandeling variërend van 1 tot 3 weken. Het programma
vindt plaats in groepsverband. Fysieke training wordt afgewisseld met groepsbijeenkomsten waarin
de medewerker leert anders om te gaan met klachten zodat hij/zij normaal kan functioneren en
sneller het werk kan hervatten. Er wordt een werkhervattingsplan opgesteld in samenwerking met
medewerker en werkgever. De behandeling vindt plaats op een van de 11 vestigingen van Winnock
verdeeld over het hele land.
Voorafgaand aan het re-integratieprogramma vindt een intake plaats. Deze intake bestaat uit een
kennismakingsgesprek en een multidisciplinair onderzoek. Vervolgens volgt de medewerker 1 van
de onderstaande programma’s:
Kort programma
Dit intensieve programma duurt anderhalve week. Als de medewerker verzuimt, dan stelt de
medewerker gaandeweg een werkhervattingsplan op. Dit plan wordt in de tweede week besproken
met de werkgever. In de werkhervattingsfase start de medewerker stapsgewijs met de werkhervatting, waarbij de medewerker 2 dagdelen terug komt om de opgedane ervaringen te bespreken.
Onderdeel van het programma is het nazorgtraject, waarin de medewerker na 6 weken, 10 weken,
4 maanden en 1 jaar een terugkomsessie heeft. En indien nodig extra individuele gesprekken ter
ondersteuning.
Middellang programma
Het intensieve programma duurt 2 weken. De medewerker is elke werkdag aanwezig. In de werkhervattingsfase start de medewerker stapsgewijs met de werkhervatting. De medewerker komt 4
dagdelen terug om de opgedane ervaringen te bespreken. Onderdeel van het programma is het
nazorgtraject, waarin de medewerker na 6 weken, 10 weken, 4 maanden en 1 jaar een terugkomsessie heeft. En indien nodig extra individuele gesprekken ter ondersteuning.
Lang programma
Het intensieve programma duurt 3 weken. In de werkhervattingsfase start de medewerker stapsgewijs met de werkhervatting. De medewerker komt 2 dagdelen terug om de opgedane ervaringen te
bespreken. Onderdeel van het programma is het nazorgtraject, waarin de medewerker na 6 weken,
10 weken, 4 maanden en 1 jaar een terugkomsessie heeft. En indien nodig extra individuele
gesprekken ter ondersteuning. In de 3de week wordt het werkhervattingsplan met de werkgever
besproken. Tevens wordt verslag gelegd van de behandeling aan de werkgever
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Voor wie? En waar aan te vragen?
Speciaal voor medewerkers die voor langere periode verzuimen door psychische en/of lichamelijke
klachten. Het re-integatieprogramma kan worden aangevraagd door de leidinggevende bij de
Helpdesk. Er is een verwijzing nodig van de bedrijfsarts. Binnen 1 werkdag nadat Winnock de
aanvraag heeft ontvangen, wordt de medewerker uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
De afspraak vindt plaats binnen 5 werkdagen.

Kosten en vergoeding
Het korte programma kost € 4.414,-.
Het middellange programma kost € 6.650,-.
Het lange programma kost € 9.740,-.
Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 traject per persoon per jaar.
Let op:


De basisverzekering van de medewerker kan worden aangesproken.



Het verplicht eigen risico wordt niet aangesproken.

Leverancier
Winnock
www.winnock.nl
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LOOPBAANONDERZOEK
Het loopbaanonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen voor welke functies medewerkers
geschikt zijn. Het onderzoek is geschikt voor medewerkers die inzicht willen in hun loopbaanperspectief. En voor medewerkers die door een fysieke of psychische beperking hun functie niet meer
kunnen of mogen vervullen en een ander beroep moeten kiezen. Ook medewerkers in een
outplacementtraject kunnen baat hebben bij dit onderzoek.
Het advies richt zich op:


het vaststellen van de geschiktheid voor een bepaalde functie of bepaalde werkzaamheden;



passende alternatieve functies en eventuele scholingsmogelijkheden;



passende arbeidsomstandigheden;



planning van de loopbaan en herplaatsingsmogelijkheden.

Door middel van gesprekken en psychometrisch onderzoek worden de volgende kenmerken van
de medewerker geïnventariseerd:


capaciteiten en leervermogen;

 	specifieke beroepsvaardigheden en belangstelling voor bepaalde beroepsrichtingen of
functies;


persoonskenmerken en kwaliteiten;



scholingsmogelijkheden.

Het onderzoek duurt maximaal twee dagen. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag
wordt het onderzoek uitgevoerd.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Het is voor medewerkers van wie de mate van geschiktheid voor bepaalde functies of werkzaamheden vastgesteld moet worden. De onderzoeken vinden plaats op de dichtstbijzijnde vestiging
van Achmea Vitale. Er is een verwijzing van de bedrijfsarts nodig.

Kosten en vergoeding
Het loopbaanonderzoek kost € 876,-. Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 onderzoek per persoon
per jaar.

Leverancier
Achmea Vitale
www.achmeavitale.nl
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MEDIATION
Het omgaan met een slepend arbeidsconflict is vaak zo moeilijk dat de medewerker kan gaan
verzuimen. Dit is niet nodig. Een mediator, een bemiddelaar, kan een bijdrage leveren aan de
oplossing van een conflict. Dit voorkomt bijvoorbeeld een gang naar de rechter. Een enkele keer
lukt het de conflicterende partijen niet tot een oplossing te komen. In dat geval begeleidt de
mediator het afscheid zodat geen van de partijen extra beschadigd raakt. De gesprekken met de
mediator vinden plaats op een voor alle partijen aanvaardbare locatie.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Mediation wordt ingezet door conflicterende partijen. Dit kunnen leidinggevende en medewerker
zijn, maar ook medewerkers onderling. De aanvraag kan worden gedaan door de leidinggevende
bij de Helpdesk.

Kosten en vergoeding
De kosten van mediation bedragen € 160,- per uur. Livvit vergoedt 100% van 1 traject per persoon
per jaar.
Let op:


Als een eigen provider wordt ingezet, moet de mediator NMI-gecertificeerd zijn.

Leverancier
Van Opstal & Partners
www.vanopstal-en-partners.nl
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FYSIOTHERAPIE OP DE WERKPLEK
Vroegtijdige en adequate signalering van arbeidsgerelateerde en arbeidsrelevante fysieke klachten
beperkt de schade. Het voorkomt verergering van de klachten, meer consumptie van zorg en
langdurig verzuim. Het helpt dat de fysiotherapeut binnen uw organisatie inschrijfspreekuur houdt.
Daardoor zijn mensen eerder geneigd de fysiotherapeut te bezoeken dan wanneer ze de gebruikelijke
weg moeten bewandelen. En dat maakt vroegtijdige signalering mogelijk. Niet alleen de snelheid,
maar ook de werkmethode is van belang voor het bereiken van bovengenoemde doelen. De ervaring
leert dat de gedragsmatige benadering, waarbij mensen wordt geleerd hoe ze hun klachten kunnen
aanpakken en in het vervolg voorkomen, een buitengewoon positief effect heeft op de resultaten.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Dit is speciaal voor medewerkers die door de aard van het werk fysieke klachten opbouwen en/
of daardoor dreigen uit te vallen. De fysiotherapeut probeert door het geven van adviezen de
klachten te laten verdwijnen en daardoor verzuim te voorkomen. Daar waar nodig geeft hij een
beperkte behandeling. Fysiotherapie op de werkplek dient afgestemd te worden met de Adviseur
Arbeidsgerelateerde zorg.

Kosten en vergoeding
De fysiotherapeut houdt 1 dagdeel per week een inschrijfuur gedurende 45 weken. Tijdens dit
dagdeel vinden als regel minimaal 7 behandelingen plaats. Afhankelijk van de grootte van de
hogeschool kan in overleg met de Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg een andere, passende
invulling worden vastgesteld. Een behandeling kost € 28,- waarbij Livvit per indicatie maximaal
6 behandelingen per medewerker vergoedt per jaar. Er geldt tevens een dagdeelvergoeding
van € 104,- ten behoeve van rapportages, overleggen en evaluaties met de klant.

Leveranciers
CIR			

Ergo Optima		

Pim Mulier organisatie

www.cir.nl

www.ergooptima.nl

www.pimmulier.nl

Tigra		

WSN

www.tigra.nl

www.worksolutionsnederland.nl

Let op:
 	De hogeschool is verantwoordelijk voor het organiseren van een ruimte en benodigdheden
voor fysiotherapie op de werkplek.
 	Bij inzet van een eigen provider dient deze provider geregistreerd te staan als fysiotherapeut
alsmede kennis te hebben van manuele therapie, ergonomie en in staat te zijn een individuele
werkplek aan te passen.
 	De eigen provider dient contracten te hebben met Achmea en overige zorgverzekeraars voor
fysiotherapie.
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ARBEIDSDESKUNDIG ADVIES
Als werkgever bent u niet altijd volledig op de hoogte van de verplichtingen als een medewerker
arbeidsongeschikt raakt. Livvit biedt u daarom Arbeidsdeskundig advies op maat. Het betreft een
advies met betrekking tot:
 	schadelastreductie bij medewerkers die aaneensluitend langer dan 26 weken hebben verzuimd;
 	advisering op maat aan de werkgever (en medewerker) over oplossingen bij langdurig verzuim
(langer dan 26 weken);


re-integratie advies eigen werk/ander werk bij de eigen werkgever;

 	mogelijke aanpassingen in de werksituatie voor individuele medewerkers met een beperking of
handicap.
Dit advies kan bestaan uit:


sociale zekerheid, wet- en regelgeving;



arbeidsrecht;



relatie belasting en belastbaarheid;



mogelijkheden terugkeer eigen werkgever;



volledigheid re-integratieverslag;



gevolgen van re-integratie naar een andere werkgever;



bezwaar- en beroepszaken.

Het re-integratieadvies biedt een arbeidsdeskundige onderbouwing van het re-integratieproces bij de
werkgever. Het advies behandelt de relevante arbeidsdeskundige componenten uit het re-integratieverslag en geeft antwoord op de vraag in hoeverre het eigen werk nog kan worden verricht of dat
ander werk bij de werkgever moet worden aangeboden. Er wordt onderzoek verricht naar het eigen
werk in relatie tot de beperkingen van de medewerker en de functiebelasting van ander werk in relatie
tot deze beperkingen. Veelal bezoekt de arbeidsdeskundige eerst de werkgever en daarna heeft de
deskundige een gesprek met de betrokken medewerker. Waar nodig en mogelijk overlegt de
arbeidsdeskundige met de arbodienst en wint informatie in bij het UWV. De organisatieadviseur
maakt een rapportage naar aanleiding van het onderzoek. Inzet van het arbeidsdeskundig advies
waarborgt dat het re-integratieverslag voldoet aan de eisen van het UWV.
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Voor wie? En waar aan te vragen?
Het arbeidsdeskundig advies is bestemd voor werkgevers met een vraag op het gebied van
verzuim, verzuimpreventie, re-integratie en relevante wet- en regelgeving met betrekking tot een
specifieke medewerker.

Kosten en vergoeding
Het uurtarief is € 159,-. Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 advies per persoon per jaar.
Let op:
 	Als een eigen provider wordt ingezet, moet deze als arbeidsdeskundige geregistreerd staan in
het beroepsregister.

Leverancier
Achmea Vitale
www.achmeavitale.nl
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PREVENTIEVE TRAINING HOUDINGS- EN
BEWEGINGSAPPARAAT
Naast psychische klachten zijn klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat een belangrijke
oorzaak van verzuim. De preventieve trainingen hebben tot doel de medewerkers inzicht te geven
in de risicofactoren. Ook krijgen ze handvatten om hun houding en gedrag te veranderen zodat
klachten kunnen worden voorkomen. De preventieve rug- of CANS (RSI)-trainingen worden
meestal in-company gegeven en worden aangepast aan uw specifieke situatie. De training duurt
1 dagdeel. In groepsverband wordt theorie besproken om vervolgens met praktijkvoorbeelden aan
de slag te gaan. Dit wordt gedaan met behulp van foto’s en/of beeldmateriaal. Het is mogelijk een
kort werkplekadvies te krijgen.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Voor alle medewerkers die risico lopen rug-, nek- of CANS-klachten (voorheen RSI) te krijgen.
De leidinggevenden kunnen deze trainingen aanvragen bij de Helpdesk. Het is een groepstraining
voor gemiddeld 10 personen.

Kosten en vergoeding
De kosten zijn maximaal € 825,-. Livvit vergoedt 100%. Alle medewerkers van een hogeschool
kunnen 1 keer per jaar gebruik maken van deze training.

Leveranciers
CIR					

STEP

www.cir3.nl			

www.step.nl

Ergo Optima			

Tigra

www.ergooptima.nl		

www.tigra.n

Pim Mulier Organisatie		

Work Solutions Nederland

www.pimmulier.nl			

www.worksolutionsnederland.nl
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RE-INTEGRATIEPROGRAMMA BIJ LICHAMELIJKE
KLACHTEN
Het komt voor dat een medewerker voor langere tijd uit de roulatie is door lichamelijke klachten.
Winnock biedt met een multidisciplinair team hulp. Het team bestaat uit een medisch specialist,
een psycholoog, een re-integratiedeskundige en een bewegingsdeskundige. Gekozen kan worden
voor een korte-, middellange- of lange behandeling variërend van 1 tot 3 weken. Het programma
vindt plaats in groepsverband. Fysieke training wordt afgewisseld met groepsbijeenkomsten waarin
de medewerker leert anders om te gaan met klachten zodat hij/zij normaal kan functioneren en
sneller het werk kan hervatten. Er wordt een werkhervattingsplan opgesteld in samenwerking met
medewerker en werkgever. De behandeling vindt plaats op een van de 11 vestigingen van Winnock
verdeeld over het hele land. Voorafgaand aan het re-integratieprogramma vindt een intake plaats.
Deze intake bestaat uit een kennismakingsgesprek en een multidisciplinair onderzoek. Vervolgens
volgt de medewerker 1 van de onderstaande programma’s:
Kort programma
Dit intensieve programma duurt anderhalve week. Als de medewerker verzuimt, dan stelt de
medewerker gaandeweg een werkhervattingsplan op. Dit plan wordt in de tweede week besproken
met de werkgever. In de werkhervattingsfase start de medewerker stapsgewijs met de werkhervatting, waarbij de medewerker 2 dagdelen terug komt om de opgedane ervaringen te bespreken.
Onderdeel van het programma is het nazorgtraject, waarin de medewerker na 6 weken, 10 weken,
4 maanden en 1 jaar een terugkomsessie heeft. En indien nodig extra individuele gesprekken ter
ondersteuning.
Middellang programma
Het intensieve programma duurt 2 weken. De medewerker is elke werkdag aanwezig. In de
werkhervattingsfase start de medewerker stapsgewijs met de werkhervatting. De medewerker komt
4 dagdelen terug om de opgedane ervaringen te bespreken. Onderdeel van het programma is het
nazorgtraject, waarin de medewerker na 6 weken, 10 weken, 4 maanden en 1 jaar een terugkomsessie heeft. En indien nodig extra individuele gesprekken ter ondersteuning.org Helpdesk Livvit
(038) 456 69 87
Lang programma
Het intensieve programma duurt 3 weken. In de werkhervattingsfase start de medewerker
stapsgewijs met de werkhervatting. De medewerker komt 2 dagdelen terug om de opgedane
ervaringen te bespreken. Onderdeel van het programma is het nazorgtraject, waarin de medewerker na 6 weken, 10 weken, 4 maanden en 1 jaar een terugkomsessie heeft. En indien nodig
extra individuele gesprekken ter ondersteuning. In de 3de week wordt het werkhervattingsplan met
de werkgever besproken. Tevens wordt verslag gelegd van de behandeling aan de werkgever.
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Voor wie? En waar aan te vragen?
Speciaal voor medewerkers die voor langere periode verzuimen door lichamelijke en/of psychische
klachten. Het re-integatieprogramma kan worden aangevraagd door de leidinggevende bij de
Helpdesk. Er is een verwijzing nodig van de bedrijfsarts. Binnen 1 werkdag nadat Winnock de
aanvraag heeft ontvangen, wordt de medewerker uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De
afspraak vindt plaats binnen 5 werkdagen.

Kosten en vergoeding
Het korte programma kost € 4.414,-.
Het middellange programma kost € 6.650,-.
Het lange programma kost € 9.740,-.
Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 traject per persoon per jaar.
Let op:


De basisverzekering van de medewerker kan worden aangesproken.



Het verplicht eigen risico wordt niet aangesproken.

Leverancier
Winnock
www.winnock.nl
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TAXIVERVOER
Soms wordt het voor een medewerker van de een op andere dag tijdelijk onmogelijk naar het werk
te komen vanwege bijvoorbeeld een gebroken been. Dit betekent dat u, als werkgever, het tijdelijk
met een medewerker minder moet doen, tenzij u de medewerker gebruik laat maken van
taxivervoer.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Het is speciaal voor medewerkers die door hun lichamelijke toestand tijdelijk niet in staat zijn om
zelfstandig de woon-werkafstand af te leggen. U kunt het taxivervoer bij de Helpdesk aanvragen.

Kosten en vergoeding
De kosten zijn € 1,85 per km met een minimale ritvergoeding van 5 km. Livvit vergoedt 100% van
de taxikosten voor maximaal zes weken per medische gebeurtenis.

Leverancier
Connexxion
www.connexxion.nl
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THUISZORG IN ACUTE FASE
Het komt voor dat medewerkers moeten verzuimen om een acuut probleem thuis op te lossen.
Bijvoorbeeld omdat degene die de kinderen verzorgt onverwacht is uitgevallen. Of omdat een zieke
partner verzorgd moet worden. Het doel is om de medewerker, die verzuimt maar niet ziek is, zo
snel mogelijk weer op de werkvloer te krijgen. Livvit biedt binnen 48 uur thuishulp om de zorg voor
de partner, eventuele kinderen of andere huishoudelijke taken over te nemen. Soms is dat voldoende om zaken weer op orde te krijgen. Voor deze hulp is geen indicatiestelling nodig. In enkele
gevallen is er voldoende aanleiding om de zorg voort te zetten. Hiertoe is wel een indicatiestelling
nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) op verwijzing van de behandelend arts. Dit moet
door de medewerker zelf worden geregeld.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Thuiszorg is voor medewerkers met onverwacht zieke partner en/of ziek kind die niet kunnen
werken, omdat ze een acuut probleem thuis hebben of huishoudelijke taken over moeten nemen.
Daarom wordt de hulp geboden bij de betreffende medewerker thuis. De hulp is binnen 48 uur
beschikbaar, mits de aanvraag voor 10.00 uur bij de Helpdesk is ingediend. Aanvragen die na
10.00 uur binnenkomen, starten een dag later.

Kosten en vergoeding
De kosten variëren volgens de NZa-tarieven. Livvit vergoedt 100% van maximaal 20 uur per
gebeurtenis. Deze hulp biedt geen garantie voor voortzetting van de thuishulp door de reguliere
thuiszorginstellingen.

Leverancier
Zorg voor U
www.zorgvooru.nl
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Overige zorg

ZORGBEMIDDELING
Ondanks extra maatregelen is er nog steeds sprake van wachtlijsten in de gezondheidszorg.
Vervelend voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Door zorgbemiddeling in te
schakelen via de Helpdesk zorgt u ervoor dat uw medewerker goed en snel wordt geholpen.

Voor wie? En waar aan te vragen?
Zorgbemiddeling is voor iedere verzekerde die een medische behandeling nodig heeft en met een
wachttijd te maken krijgt. De leidinggevende of bedrijfsarts vraagt zorgbemiddeling aan bij de Helpdesk. U informeert de medewerker van de Helpdesk over de situatie. Dan wordt gekeken op welke
locatie de benodigde behandeling sneller kan plaatsvinden. De locatie van behandeling is
afhankelijk van de mogelijkheden in de sector, wensen van de verzekerde en de medewerking van
huisarts en/of specialisten.

Kosten en vergoeding
De kosten zijn € 350,- per bemiddeling. Livvit vergoedt 100%.
Let op:


Zorgbemiddeling wordt uitsluitend door Zilveren Kruis Achmea uitgevoerd.

Leverancier
Zilveren Kruis Achmea
www.zilverenkruis.nl/zorgbemiddeling
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GRIEPPRIK
Elk jaar weer dezelfde spanning: komt er dit jaar een griepepidemie en raakt deze ook onze
organisatie? Als er een griepepidemie uitbreekt, ontkomt bijna geen enkele organisatie eraan.
Volledige immuniteit is niet haalbaar. Maar er zijn wel preventieve maatregelen die de gevolgen van
zo’n epidemie kunnen minimaliseren. Het is gebruikelijk dat chronisch zieken en ouderen jaarlijks
hun griepprik kunnen halen bij de huisarts, omdat voor deze groep de risico’s voor fysieke
complicaties groot zijn. Met de griepprik heeft u een middel in handen om de kans op verzuim te
verkleinen. Vaak is vooraf duidelijk welke variant de kop op steekt en wordt een specifiek vaccin
ontwikkeld. Om over genoeg vaccin te beschikken is het van groot belang tijdig te bestellen zodat
er gelegenheid is het vaccin in voldoende mate te produceren. Daarom kunt u tot uiterlijk 1 juli van
het lopende jaar de bestelling voor uw medewerkers doorgeven.

Voor wie? En waar aan te vragen?
De griepprik kan worden afgenomen door medewerkers die hiervoor door de organisatie in de
gelegenheid worden gesteld. De griepprik wordt in groepsverband georganiseerd en is aan te vragen
door de leidinggevende bij de Helpdesk.

Kosten en vergoeding
De kosten van de vaccinatie variëren van € 13,- tot € 30,- per persoon. De prijs is afhankelijk van het
aantal medewerkers dat deelneemt aan de griepprik. Livvit vergoedt 100%. De griepprik kan voor alle
medewerkers worden aangevraagd.

Leveranciers
Meditel
www.meditel.nl
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PREVENTIEVE EN ARBEIDSGERELATEERDE
ZORGPROJECTEN VOOR GROEP OF INDIVIDU
Een onderdeel van Livvit is het Bedrijfsgezondheidsbudget. Het Bedrijfsgezondheidsbudget houdt
in dat u 33% van de jaarpremie, die u betaalt voor Livvit, kunt besteden aan preventieve en
arbeidsgerelateerde zorgprojecten of diensten voor een groep medewerkers of een individu. Dit
kunnen ook diensten zijn die niet in Livvit zijn opgenomen. De diensten of zorgprojecten worden
voor 100% vergoed tot het besteedbare bedrag op is. Het besteedbare bedrag en de besteding
wordt in overleg met de Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg vastgesteld. Bijvoorbeeld een hogeschool heeft 1.000 medewerkers. Deze hogeschool betaalt € 55.000,- premie voor Livvit. Het
besteedbare bedrag is dan € 18.150,- (= 33% van € 55.000,-).
Voorbeelden van preventieve en arbeidsgerelateerde zorgprojecten zijn:
 	health Checks
Met behulp van de health Check weten medewerkers binnen 30 minuten hoe gezond ze zijn. De
uitkomsten van de Check worden anoniem beschikbaar gesteld aan de werkgever. Zo heeft hij
inzicht in de gezondheid van zijn medewerkers. De Checks worden vaak ingezet als start van
het gezondheidsbeleid voor de hele organisatie.
 	Bedrijfstraining verzuimmanagement
Tijdens deze training wordt leidinggevenden geleerd hoe verzuimgesprekken te voeren met
medewerkers.
Let op:
 	De inzet van het Bedrijfsgezondheidsbudget dient te worden afgestemd met de Adviseur
Arbeidsgerelateerde zorg.
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Leefstijl Training & Coaching

Leefstijl Training & Coaching

Leefstijl Training & Coaching

Leefstijl Training & Coaching

Winnock

Winnock

Winnock

Achmea Vitale

Van Opstal & Partners

Leefstijltraining voor HRmanagement (1-dag)

Leefstijltraining voor
leidinggevenden (1-dag)

Leefstijltraining voor
medewerkers (1-dag)

Leefstijltraining (3 dagen)

Re-integratieprogramma bij
psychische klachten (kort)

Re-integratieprogramma
bij psychische klachten
(middellang)

Re-integratieprogramma bij
psychische klachten (lang)

Loopbaanonderzoek

Mediation

€ 740,- per traject

Pim Mulier Organisatie

Heartmath Benelux

€ 1.160,- per traject

Heartmath Benelux

Coaching in groepsverband

€ 1.290,- per traject

Coaching NL

Coaching

€ 160,- per uur

€ 876,- per onderzoek

€ 9.740,- per traject

€ 6.650,- per traject

€ 4.414,- per traject

€ 1.555,- per persoon

€ 2.500,- per groep van
max. 12 personen

€ 2.500,- per groep van
max. 12 personen

€ 2.500,- per groep van
max. 12 personen

€ 600,- per traject voor
max. 10 personen

Max. € 405,- per traject

Achmea Vitale, NIM

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Max. € 1.176,- voor
max. 12 sessies

Kosten

Cenzo, HSK, Shared Ambition

Providers
Zilveren Kruis Achmea

Psychologische zorg
(kortdurend)

Psychische zorg

Interventies

€ 2.000,- (Beter Af Plus)

€ 1.750,- (Beter Af Plus)

€ 1.400,- (Beter Af Plus)

3*** polis € 1.000,- per persoon
per jaar en 4**** polis € 1.250,- per
persoon per jaar

Max. € 581,60 (Beter Af Polis); Max.
€ 581,60 (Beter Af Plus Polis 1* en
2** polis;

Vergoeding
Basisverzekering + Beter Af
Plus Polis Achmea*

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

100% van max. 1 onderzoek per
persoon per jaar

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

100% van max. 1 training per
persoon per jaar

100% van max. 1 training per
persoon per jaar

100% van max. 1 training per
persoon per jaar

100% van max. 1 training per
persoon per jaar

100% van max. 1 groepstraject
per jaar

100% van max. 1 traject persoon
per jaar

100% van max. 1 traject persoon
per jaar

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

Vergoeding Livvit

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20
helpdesk.livvit@achmea.nl
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Achmea Vitale

CIR, Ergo Optima, Pim Mulier
organisatie, Tigra, STEP, Work
Solutions Nederland

Winnock

Winnock

Winnock

Arbeidsdeskundig advies

Preventieve training houdingsen bewegingsapparaat

Re-integratieprogramma bij
lichamelijke klachten (kort)

Re-integratieprogramma
bij lichamelijke klachten
(middellang)

Re-integratieprogramma bij
lichamelijke klachten (lang)

Zorg voor U

Zilveren Kruis Achmea

Meditel

Thuiszorg in acute fase

Zorgbemiddeling

Griepprik

Min. € 13,- en max. €
30,- afhankelijk van
aantal deelnemers

€ 350,- per bemiddeling

NZa-tarieven

€ 1,85 per km

€ 9.740,- per traject

€ 6.650,- per traject

€ 4.414,- per traject

Max. € 825,- per groep

€ 159,- per uur

Max. € 168,- voor max.
6 behandelingen en €
104,- voor dagdeel

Kosten

€ 350,- per bemiddeling

€ 2.000,- (Beter Af Plus)

€ 1.750,- (Beter Af Plus)

€ 1.400,- (Beter Af Plus)

Vergoeding
Basisverzekering + Beter Af
Plus Polis Achmea*

100%

100%

100% van max. 20 uur per
gebeurtenis

100% voor max. 6 weken per
gebeurtenis met minimale
ritvergoeding van 5 km

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

100% van max. 1 traject per
persoon per jaar

100% van max. 15% van het
personeelsbestand per jaar

100% van max. 1 advies per
persoon per jaar

100% van max. 6 behandelingen en
€ 104,- dagdeelvergoeding

Vergoeding Livvit

Aan de genoemde kosten, kortingen en vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle vergoedingen zijn inclusief BTW. Voor
Livvit is Achmea Schadeverzekeringen N.V. de verzekeraar.

* Let op: Ook als een medewerker elders verzekerd is voor zorg, bestaat de mogelijkheid dat de zorgverzekering wordt aangesproken voor psychologische zorg, leefstijltraining, re-integratieprogramma en fysiotherapie op de werkplek.

Connexxion

Taxivervoer

Overige zorg

CIR, Ergo Optima, Pim Mulier
organisatie, Tigra, Work Solutions
Nederland

Providers
Zilveren Kruis Achmea

Fysiotherapie op de werkplek

Fysieke zorg

Interventies

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20
helpdesk.livvit@achmea.nl
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