Interventies &
Cofinanciering

Interventies en cofinanciering
Een werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn arbeidsongeschikte medewerkers.
In aanvulling op de begeleiding en adviezen van de bedrijfsarts kan de werkgever ervoor kiezen om een interventie in te zetten voor de medewerker. Te denken valt aan: bemiddeling naar ander werk, behandeling,
expertise onderzoek, arbeidsdeskundige begeleiding, scholing of hulpmiddelen. Aevitae stimuleert (vroegtijdige maar ook preventieve) inzet van interventies. De belangrijkste voorwaarde om voor vergoeding in
aanmerking te komen is de mate waarin het instroomrisico in de WIA voldoende wordt verlaagd. Indien dit
het geval is wordt een kosten-baten analyse gemaakt.

Providerboog
De adviseur Preventie en Verzuim van Aevitae zal de klant reactief en proactief adviseren rondom mogelijk
in te zetten interventies. Uiteraard staat het de klant vrij om providers uit diens netwerk in te zetten. De klant
kan daarnaast gebruik maken van de providerboog van Aevitae. Deze providers zijn met zorg samengesteld.
Er zijn in samenwerking met provider en Aevitae speciaal samengestelde programma’s opgenomen en
daarnaast wordt er financieel-of servicevoordeel geboden ten opzichte van het rechtstreeks inzetten van de
partijen. De providerboog van Aevitae is overwegend gericht op partijen die inzetbaarheid in werk tot doelstelling hebben. We zijn van mening dat het uitgangspunt inzetbaarheid in het werk dan wel dagelijkse leven
bijdragen aan de werkhervatting. Secundair bevordert dit het herstel van de ervaren klachten.
Zoals je gewend bent van ons, doen wij dingen net
aeven anders! Daarom bieden wij programma’s op
maat. Wij vinden voor elke situatie en organisatie
een oplossing. Hier houdt het niet op. In onze online
providerboog vind je onder andere:
☑️ Een duidelijk overzicht met 4 vitale thema’s;
☑️ Tips met vergoedingen uit de zorgverzekering;
☑ Extra ondersteuning met ons vitaliteitsportaal;
☑️ Gratis zorgbemiddeling voor al onze relaties;
☑ Vrijblijvend advies door bedrijfszorgadviseur.
Onze bedrijfszorgadviseur vertelt jou graag meer
over de inhoud van de programma’s en kijkt met je
mee welke provider perfect aansluit op jouw wensen en behoeftes. Wel zo persoonlijk!
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Doel interventie
De inzet van een interventie moet gekoppeld zijn aan één van onderstaande doelen (mede afhankelijk van
de betreffende verzekering(-en) die bij Aevitae zijn afgesloten)
Volledige inzetbaarheid van de werknemer
Toename van de inzetbaarheid
Interventie als onderbouwing voor een IVA-uitkering
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Factoren
Bij de kosten-baten analyse worden de volgende factoren meegewogen: risicoinschatting, type interventie
en doel, periode aanvraag, kans op hernieuwde uitval, salaris, leeftijd, opleidingsprofiel, arbeidsongeschiktheidspercentage, beperkingen, medische situatie en motivatie. De bedrijfszorgadviseur van Aevitae zal op
basis van deze afwegingen een beslissing maken inzake cofinanciering.

Richtlijnen vergoeding
Indien Aevitae besluit om over te gaan tot cofinanciering wordt op basis van de kosten-batenanalyse
besloten wat de hoogte van de vergoeding is. Doorgaans is er sprake van een maximum van 50% op de
kosten van de ingezette interventie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze richtlijnen. Aevitae
kan positief en negatief afwijken van deze richtlijnen, uiteraard met onderbouwing. Wil je een verzoek indienen voor cofinanciering, neem dan contact op met onze adviseur Verzuim en Preventie via telefoonnummer: 088-353 57 70.

Direct contact opnemen?
Bel onze adviseur Verzuim en
Preventie op 088-353 57 70!
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Meer weten?
Voor al jouw vragen over verzuim en preventie kun je terecht
bij onze adviseur. Deze is bereikbaar op werkdagen van 08.30
tot 17.30 uur op telefoonnummer 088-35 35 770 of per e-mail
via patricia.vorstenbosch@aevitae.com.
Aevitae
Nieuw Eyckholt 284
6419 DJ Heerlen
Postbus 2705
6401 DE Heerlen
KvK 31047513

