
samen werken
aan werk

De Ploeg is een expertisecentrum voor 
mensen met een arbeidsbeperking. Via 
training coachen we starters en groeiers 
naar de arbeidsmarkt. De Ploeg matcht 
werknemers met werkgevers: 
samen werken we aan werk.

Rematch De Ploeg
rematch@deploeg.be

 

 

Waar kan je terecht?

samen werken
aan werk
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Duinstraat 76 
B-2060 Antwerpen 
T +32 3 67 07 100

P. Benoitstraat 66
B-2300 Turnhout
T +32 3 67 07 185

Antwerpsestraat 58
B-2850 Boom
T +32 3 67 07 130

Verhoevenlei 50 
B-2930 Brasschaat
T +32 3 67 07 145

Tervuursesteenweg 37
B-2800 Mechelen
T +32 67 07 165

Heidebloemstraat 91
B-2440 Geel
T +32 67 07 199

www.deploeg.be
rematch@deploeg.be

062_0153 luik rematchDEF.indd   1 18/08/14   10:33



Een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. Dankzij 

Rematch hoeft dat niet het einde van een loopbaan te 

betekenen. De Ploeg bekijkt samen met werkgever en 

werknemer wat de mogelijkheden zijn rond aanpassing 

van taken, uren en functies en geeft hierin advies. En 

door intensieve coaching en training zorgen we voor de 

rematch waar iedereen baat bij heeft. 

VOOR WIE?

Rematch heeft expertise in het coachen van werknemers 

en werkgevers: 

•  Langdurige of chronische zieken 

•  Personen met psychische moeilijkheden

•  Slachtoffers van een arbeids- of verkeersongeval 

•  Personen met een functiebeperking, ontwikkeling- of 

leerstoornis 

•  Personen met autismespectrumstoornis, auditieve of 

visuele handicap, of andere beperkingen

Werkgever of werknemer? 

Rematch zorgt voor professionele oplossingen via een 

re-integratie maatpakket, op verschillende terreinen:

•Screening en assessment:  we nemen de tijd voor intakege-

sprekken en observaties met alle betrokkenen op de werk-

vloer of in ons assessmentcentrum. Daaruit destilleren we 

een ‘aangepast’ werknemersprofiel. Vanuit dit gerematcht 

competentieprofiel geven we advies voor aanpassing van 

de werkpost en formuleren we tips voor ondersteuning en 

begeleiding.

•Procesbegeleiding op de werkvloer: we implementeren de 

nodige aanpassingen op de werkvloer om de werknemer 

en zijn team goed te laten functioneren. We zorgen voor 

deskundige jobcoaching en betrekken de collega’s alsook 

de HR-afdeling erbij. 

•Vorming en training: we bieden aangepaste vormings- en 

trainingspakketten aan om alle partijen te leren omgaan 

met de functiebeperking.

•Financiële ondersteuning: De Ploeg brengt de mogelijk-

heden voor een aanvraag van rendementsondersteunende 

premies in kaart. 

 

Rematch laat je toe om de kennis en ervaring van je 

werkkrachten te behouden en hun arbeidsrendement te 

optimaliseren. Zo creëer je een positieve omgeving waar 

mensen graag werken. Je leert preventief ingrijpen bij 

werknemers die langdurig dreigen uit te vallen en pakt 

meteen het kostelijke ziekteverzuim aan in je organisatie. 

Bovendien bouw je zo aan een maatschappelijk 

verantwoorde onderneming met een divers HR-beleid. 

Interesse in een rematch? Vragen over een specifiek 

probleem in je organisatie? Wij komen graag, geheel 

vrijblijvend, luisteren en ons aanbod aan je voorstellen. 

Wat is rematch? Voordeel voor werkgever

 
Pakket op maat
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