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Focus op re-integratie 
Acture is private uitvoerder sociale 
zekerheid, waaronder de Ziektewet en 
WGA. Dat betekent dat Acture niet alleen 
voor uitbetaling van de uitkering zorgt, 
maar ook voor de claimbeoordeling en 
re-integratie-activiteiten. Dat dat best wat 
voeten in aarde heeft, mag blijken uit de 
case van Bas.

Bas treedt op 1 september 2013 als docent in dienst 

van een grote onderwijsinstelling. Hij krijgt een 

jaarcontract tot 1 september 2014. Lesgeven aan 

pubers is echter geen sinecure; binnen 6 maanden 

wordt het lesgeven Bas te veel en meldt hij zich ziek. 

Ondanks inspanningen van de werkgever om Bas te 

re-integreren, gaat hij ziek uit dienst als zijn contract 

eindigt. De werkgever is ZW-eigenrisicodrager en 

heeft de uitvoering uitbesteed aan Acture. Op de 

laatste dag van het contract wordt het dossier van 

Bas dan ook overgedragen aan Leony, een van de 

casemanagers van Acture. 

Als eerste stap controleert Leony of de  

ex-werkgever de juiste Wvp-stappen heeft onder-

nomen, i.v.m. de sanctiegarantie die Acture afgeeft. 

In dit geval was alles prima in orde. Daarnaast neemt 

ze contact op met Bas om te controleren of hij 

misschien in aanmerking komt voor bijvoorbeeld 

no-risk of regres. Ook heeft Bas een gesprek met  

de bedrijfsarts van Acture voor een medische 

claimbeoordeling.

In de terugkoppeling van het spreekuur geeft de 

bedrijfsarts aan dat Bas de komende 6 weken nog 

niet belastbaar is met werk. In week 7 heeft Bas 

opnieuw een gesprek met de bedrijfsarts; deze ziet 

dan wel arbeidsmogelijkheden en stelt een FML op. 

Leony schakelt daarna een arbeidsdeskundige in om 

deze arbeidsmogelijkheden nader te specificeren. 

De arbeidsdeskundige raadt aan om de belast-

baarheid geleidelijk op te gaan bouwen. De vraag  

is dan: bij wie? Bas heeft immers geen werkgever 

meer.

Leony neemt contact op met de ex-werkgever, maar 

helaas zijn daar geen mogelijkheden aanwezig. Het 

re-integratiebedrijf waarmee Acture samenwerkt, 

kan wel een plaats regelen bij een werkbedrijf. Op 

dat moment is Bas 8 maanden arbeidsongeschikt. 

Eigen risico dragen voor  
de ZW in de praktijk
Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan financieel erg interessant zijn. Het 

heeft ook als voordeel dat u als werkgever beter grip heeft de verzuimbegeleiding  

en dus op uw eigen schadelast. Op de VeReFi Zomermarkt presenteren Acture,  

Aon en Robidus, drie grote private Ziektewetuitvoerders, ieder een interessante 

praktijkcase. De cases laten goed zien dat de schadelast van de Ziektewet-flex 

positief te beïnvloeden is, maar dat daar wel veel kennis en inspanning voor nodig is. 

>>



33CS Verbindt!      

Het begin gaat wat stroef, maar na 6 weken in 

opbouw werkt Bas weer in zijn oorspronkelijke 

urenomvang van 38 uren in de week. Leony initieert 

vervolgens een gesprek met de bedrijfsarts om te 

beoordelen of Bas weer terug kan keren in reguliere 

arbeid. 

Voor de klas staan blijkt echter nog teveel van  

het goede, maar Bas kan wel ander werk doen. 

Leony legt Bas dan een sollicitatieplicht op en 

begeleidt hem bij het vinden van een nieuwe baan. 

En met succes! Na een aantal gesprekken en 

meerdere sollicitatiebrieven heeft Bas na 4 weken, 

dus in maand 11 van de arbeidsongeschiktheid, een 

nieuwe baan gevonden als stagecoördinator bij een 

onderwijsinstelling. Hij krijgt een arbeidsovereen-

komst voor 6 maanden. De Ziektewet wordt in 

verband met het duurzame karakter van de nieuwe 

arbeidsovereenkomst beëindigd. In de nawerkings-

periode van 4 weken is nog gekeken of het goed 

blijft gaan. Dit bleek zo te zijn, binnen 28 dagen 

kwam er geen nieuwe ziekmelding en is het dossier 

van Bas gesloten. Het financiële risico voor de 

onderwijsinstelling is daarmee ook beëindigd.

Grip op uw Ziektewetkosten  
door preventief gezondheids- 
management en actief  
casemanagement

Werkgevers komen steeds meer in een 
spagaat terecht: u moet de arbeidskosten  
zo laag mogelijk houden, anderzijds wilt u 
een goed werkgever zijn. Hoe krijgt u grip  
op beide? Robidus biedt integrale diensten  
op het snijvlak van finance en HR en voert 
onder andere de private ZW en WGA uit.

De trend is zichtbaar en onomkeerbaar. Het publieke 

vangnet maakt plaats voor een vangnet waarin 

overheid, werkgever en werknemer gemeen-

schappelijk verantwoordelijk zijn. Werken is de 

nieuwe vorm van sociale zekerheid. We moeten er 

met z’n allen alles aan doen om mensen, binnen hun 

mogelijkheden, optimaal te laten participeren in het 

arbeidsproces. Hiermee voorkom je een groot deel 

van je verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten en 

zorg je dat medewerkers kunnen blijven deelnemen 

aan het arbeidsproces. 

Neem nu Mirjam van 45 jaar. Jarenlang aan haar 

carrière gewerkt bij een internationale profit 

organisatie en, met veel hulp van haar ouders,  

twee kinderen opgevoed. Een jaar geleden stortte  

haar wereld in door een reorganisatie waardoor  

ze op straat kwam te staan. Door haar positieve 

instelling vond ze relatief snel een nieuwe baan.  

Je weer opnieuw bewijzen vergde meer van haar 

dan ze van tevoren had gedacht. Het telefoontje dat 

haar moeder, haar steun en toeverlaat, een hersen-

bloeding had gehad, sloeg dan ook in als een bom. 

De combinatie van nieuw werk, puberkinderen en 

een zieke moeder werd Mirjam al gauw te veel.  

Na de zoveelste slapeloze nacht, gaat ze naar de 

huisarts. De accu is duidelijk op. Op zijn advies 

meldt ze zich ziek. 

In samenwerking met Robidus heeft Mirjams 

werkgever een verzuimbeleid geïmplementeerd dat 

op verschillende sporen acteert, zoals de combinatie 

van preventief gezondheidsmanagement en actief 

casemanagement, met de focus op vitaliteit en 

duurzame inzetbaarheid. Werken geeft immers 

energie, als er een goede match is tussen werkgever, 

werknemer en werk. 

De casemanager heeft, vanaf het moment dat 

Mirjam zich ziek meldt, intensief contact met haar. 

Al tijdens haar dienstverband helpt een specialist 

haar om bepaalde praktische zaken op orde te 

brengen waardoor Mirjam weer overzicht en rust 

Met het Robidus ZW Service Center bespaart u 
kosten en moeite als een medewerker ziek uit 

dienst gaat. We verkorten de ZW-duur door gericht 
en persoonlijk casemanagement. Hierdoor krijgt u 
grip op uw arbeidskosten en uw ex-medewerker 

perspectief op arbeidskansen.

Robidus ZW Service Center
Kostenbesparing én invulling goed  

werkgeverschap. 

Grip op uw     
Ziektewet kosten

075 - 681 83 53 - www.robidus.nl
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krijgt. Gezien de financiële positie van haar werk-

gever, wordt Mirjams jaarcontract niet verlengd  

en gaat zij ziek uit dienst. Mirjam werkt op initiatief 

van de casemanager, samen met een aantal 

interventionisten, hard aan haar herstel. Door 

herscholing heeft ze inmiddels een nieuwe baan 

gevonden, waarbij ze de zorg voor haar pubers én 

haar revaliderende moeder beter kan combineren 

met haar werk. 

Robidus heeft, door de gerichte begeleiding vanaf 

het eerste moment, ervoor gezorgd dat de 

uitkeringskosten voor de werkgever zo laag 

mogelijk bleven. En dat Mirjam, mede door een 

beter passende baan, weer goed in haar vel zit!

Eigen risico dragen loont  
altijd, mits goed ingericht!

De rekensom is niet ingewikkeld: grote 
organisaties besparen op hun Ziektewet-
lasten door eigenrisicodrager te worden. De 
uitvoering daarvan vraagt meer aandacht, 
niet alleen vanwege de wettelijke eisen, 
maar vooral omdat de beoogde besparingen 
alleen werkelijkheid worden met een op 
schadelastbeheersing gerichte uitvoering. 
Aon neemt voor de werkgevers alle werk-
zaamheden uit handen zoals de strakke 
regie en actieve begeleiding van de zieke 
ex-medewerkers. 

Aon denkt ook mee over preventiemogelijkheden 

en geeft inzicht in de gesignaleerde risico’s. Een 

echt profijtelijke business case voor de werkgever 

ontstaat pas wanneer de Ziektewet niet op zichzelf 

wordt beschouwd, maar het geheel van risico- en 

schadelastbeheersing rond gezondheid, vitaliteit, 

verzuim en arbeidsongeschiktheid integraal wordt 

ingericht. 

Voor een landelijke horeca-organisatie met circa 

2.000 medewerkers zijn we gestart met een 

controle van de toegerekende uitkeringen en 

afgedragen sociale verzekeringspremies als basis 

voor een financiële analyse voor het eigenrisico-

dragerschap. Volgens deze analyse kon met het 

ZW-eigenrisicodragerschap een aanzienlijke 

besparing gerealiseerd worden. Na de werkgever 

en de OR uitgebreid te hebben geïnformeerd over 

de financiële én de operationele gevolgen van eigen 

risico dragen heeft de organisatie gekozen voor het 

ZW-eigenrisicodragerschap per 1 juli 2014. 

Na het eerste jaar is de balans opgemaakt. Op basis 

van het verleden in het publieke bestel was de 

verwachting dat jaarlijks zo’n 40 ex-medewerkers 

een Ziektewetuitkering zouden aanvragen. In de 

praktijk hebben in 2014 slechts zeven personen een 

Ziektewetuitkering aangevraagd, waarvan er vijf tot 

een uitkering leidden. De ex-medewerkers dienden 

de uitkering zelf bij Aon aan te vragen. Duidelijke 

communicatie daarover richting medewerkers die 

ziek uit dienst zijn gegaan, gecombineerd met de 

actie die de ex-medewerker zelf moet ondernemen, 

leidt tot fors minder Ziektewet-aanvragen. Op deze 

manier was de besparing voor de werkgever nog 

groter dan vooraf geraamd. Over 2014 bedroeg de 

besparing € 140.000 en de verwachting is dat er 

over 2015 nog eens € 100.000 wordt bespaard.

De uitvoering voor het WGA-eigenrisicodrager-

schap wordt ook reeds voor deze klant verzorgd, 

wat reeds € 130.000,- heeft opgeleverd. Op 

organisatieniveau zijn de belangen van het eigen-

risicodragerschap dus zeer groot. En bedrijven 

hebben er belang bij dit nauwkeurig te laten 

onderzoeken, ook rekening houdend met de 

verwachte samenvoeging van WGA-vast en 

WGA-flex in 2017. De periode hiervoor kunnen 

klanten nu al zorgen dat de processen voor private 

uitvoering goed worden ingericht. Bij het beheersen 

van de risico’s van verzuim en arbeidsongeschikt-

heid staat de Ziektewet nooit op zichzelf maar is 

slechts een onderdeel van het geheel.

Aon Hewitt

Risk. Reinsurance. Human Resources.Risk. Reinsurance. Human Resources.

Dankzij kennis en 
data beter ondernemen
Elke dag stelt Aon wereldwijd ondernemers in staat 
om succesvol te ondernemen. Dit doen wij met onze 
expertise, scherpe analyses en creativiteit. Zo helpen 
wij u bij het nemen van doordachte beslissingen op het 
gebied van risicomanagement, herverzekeringen en 
human resources.

Ontdek op www.aon.nl 
hoe Aon u kan ondersteunen.
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Met het Robidus ZW Service Center bespaart u 
kosten en moeite als een medewerker ziek uit 

dienst gaat. We verkorten de ZW-duur door gericht 
en persoonlijk casemanagement. Hierdoor krijgt u 
grip op uw arbeidskosten en uw ex-medewerker 

perspectief op arbeidskansen.

Robidus ZW Service Center
Kostenbesparing én invulling goed  

werkgeverschap. 
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