
AG Insurance helpt langdurig afwezige medewerkers 
terug aan het werk met begeleiding van Attentia

Samen met Attentia ontwikkelde AG Insurance ‘Welcome Back@Work’, een ambitieus programma dat 

langdurig zieken actief aanspoort om contact op te nemen met hun arbeidsgeneesheer, om samen de 

juiste condities te scheppen voor een vlotte herstart. Deze positieve en gestructureerde aanpak past 

perfect binnen het kader van Well@work, een brede waaier aan welzijnsinitiatieven.

AG Insurance startte recent met meer intensieve opvolging van langdurig zieken, waarbij de 

verpleegkundige proactief contact neemt na 6 weken ziekte. Jan Heyvaert, Directeur HR AG Insurance 

: “De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van Attentia hielp daarbij door een opleiding op maat te 

voorzien voor de verpleegkundigen, die heel praktisch en nuttig bleek met technieken voor contactname; 

wat kan je vragen en wat niet, gezien de medische gevoeligheden. Het is een kwestie van aandacht te 

geven, opvolging te verzekeren en te oriënteren naar een werkhervattingsonderzoek.”

Mentaliteitsswitch via opleidingen

“Uit onderzoek wisten we dat de kans op werkhervatting sterk vermindert na 3 maand afwezigheid 

en dat een geleidelijke werkhervatting beter werkt. Naar de managers kwam er een duidelijke 

sensibilisering om parttime werkhervattingen en eventuele andere aanpassingen in werkcontext als 

instap te ondersteunen, ook al is dit niet altijd gemakkelijk in te passen en vergt dit meer flexibiliteit 

van de organisatie.”

“Medewerkers die 
zich goed voelen 
in hun vel kunnen 
beter om met 
stresssituaties en 
kunnen de klanten 
een betere service 
bieden.”
Jan Heyvaert Director Human Resources, AG Insurance
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Positieve resultaten

Amper 12 maanden na de opstart van het traject werd er al vooruitgang geboekt. “We registreerden al 

meer dan 100 werkhervattingen (meer dan de helft van de mensen die langer dan 6 weken ziek waren) 

en noteerden een hoge tevredenheid van de medewerkers over de contacten met de verpleegkundige. 

Het geeft aan dat wij als werkgever ook geëngageerd zijn en onze verantwoordelijkheid opnemen als 

supporter van het leven van onze medewerkers.” 

Betrokken medewerkers presteren beter

“Als werkgever zijn we begaan met het welzijn van onze medewerkers. Door hen op het vlak van welzijn 

op het werk een waaier aan initiatieven aan te bieden, willen we ook supporter zijn van hun leven. 

Medewerkers die zich goed voelen in hun vel, die om kunnen met stresssituaties en die tot een goede 

work-life balance komen, zijn immers betrokken werknemers die hun klanten een betere service bieden.”

Well@work, een ‘welzijn op het werk’-plan voor elk

“Onder de noemer ‘Welzijn op het werk’ vallen tal van (boven)wettelijke concepten: veiligheid op 

het werk, gezondheid van de werknemers, psychosociale belasting (waar stress deel van uitmaakt), 

hygiëne, ergonomie en inrichting van de werkruimten. Dit gaat van arbeidsgeneeskunde en het gratis 

griepvaccin over fitnesszalen in Antwerpen en Charleroi, telewerk, gedeelde werkplaatsen en het 

Employee Assistance Program (gratis en vertrouwelijk advies rond persoonlijke problemen 24 uur op 

24 en 7 dagen op 7). Of iChange, de digitale coach die tips geeft om beter te kunnen slapen, meer te 

bewegen, evenwichtiger te eten, te stoppen met roken, minder te drinken enz. Al die acties samen 

vormen een globaal en samenhangend geheel waarin elke medewerker wel zijn of haar gading kan 

vinden en voor zichzelf een eigen ‘welzijn op het werk’-plan kan opbouwen,” besluit Jan Heyvaert.

Preventie even belangrijk 

“We willen nog verder inzetten op preventie en detectie vooraf; met gerichte acties en tijdig ingrijpen, 

waar mogelijk. Ook het risico op hervallen willen we niet onderschatten. Welzijn maakt deel uit van de 

interessante arbeidsvoorwaarden, belangrijk om de juiste mensen te kunnen aantrekken en aan ons 

te binden”, verduidelijkt Jan Heyvaert.

Over AG Insurance

Met de belofte “Supporters van jouw 

leven” ondersteunt AG Insurance 

gezinnen met verzekerings-en 

beleggingsproducten, alsook 

zelfstandigen en ondernemingen 

die hun activiteiten en hun 

medewerkers optimaal willen 

beschermen. Via AG Real Estate, 

investeert de organisatie ook in 

vastgoed. Met meer dan 4400 

medewerkers en meer dan 21% 

globaal marktaandeel eind 2015 is 

AG Insurance marktleider in België. 

Meer informatie:

info@attentia.be 

www.attentia.be

Uitdagingen 

 Δ Positieve en gestructureerde aanpak van 

absenteïsme 

 Δ Well@work beleid doortrekken naar wie 

afwezig is door ziekte

 Δ Plan van re-integratie van langdurig 

afwezigen 

Oplossing

 Δ Strategische begeleiding, visie en missie

 Δ Uitnodiging per brief  

tot vrijwillige begeleiding  

na 4 weken afwezigheid

 Δ Opleiding opvolggesprekken met de inter-

ne verpleegkundigen

 Δ Begeleiding van de leidinggevenden voor 

de organisatie van de graduele werkher-

vatting

Resultaten

 Δ Op een jaar tijd sloeg het Welcome 

back-programma aan bij de helft van 

langdurig afwezigen 

 Δ Meer dan 50% werkhervattingen

 Δ Actieve deelname van de leidinggevenden

 Δ Positief werkklimaat, waarbij de werkne-

mer de opvolging apprecieert

“Op 1 jaar tijd werd er al vooruitgang geboekt: 
meer dan 100 werkhervattingen en een hoge 
medewerkerstevredenheid over de contacten met de 
verpleegkundige.”


