WGA eigenrisico verzekering en
Ziektewetmanagement
Als eigenrisicodrager heeft u de regie in eigen hand. Met onze WGA eigenrisico
verzekering verzekert u zich voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid
van uw (ex-)medewerkers.
Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk
U bent verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerkers met een
arbeidscontract. Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek?
En is hij tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Of is hij voor 80%
en meer arbeidsongeschikt met kans op herstel? Dan kan hij
een uitkering voor de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten) krijgen van het UWV.
U bent voor de WGA standaard verzekerd bij het UWV
U betaalt hiervoor de gedifferentieerde premie aan de
Belastingdienst. U heeft dan geen of maar beperkte invloed op
het herstel van uw zieke of arbeidsongeschikte (ex-)medewerker.
Ook heeft u geen invloed op de uitkeringen die het UWV aan uw
zieke of arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers geeft. Wilt u niet
afhankelijk zijn van het UWV en zelf invloed kunnen uitoefenen?
Kies dan om het risico van de WGA zelf te dragen en wordt
eigenrisicodrager voor de WGA. Als eigenrisicodrager heeft u de
regie in eigen hand.

Wat is het verschil tussen eigenrisicodrager
zijn of verzekeren via het UWV?
We leggen het u graag uit. Kijk voor meer informatie op
zk.nl/verzuimeigenrisico
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U kunt rekenen op hulp en advies bij re-integratie
Hoe eerder uw (ex-)medewerkers weer aan het werk zijn, hoe
beter. Wij geven u advies en ondersteunen u in het proces van
re-integratie. Daarvoor hebben wij ervaren deskundigen in huis.
Bijvoorbeeld een arts, arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur.
Onze specialisten denken met u mee en geven u helder advies.
zk.nl/wia

Aanvullend op de WGA eigenrisicoverzekering kunt u bij ons
de module Ziektewetmanagement afsluiten.
Wij helpen u met de volgende taken:
•W
 ij verzorgen het casemanagement
•W
 ij beoordelen de claim van de Ziektewet
•W
 ij zetten de noodzakelijke interventies in die gericht zijn op
herstel en werkhervatting
•W
 ij verzorgen de communicatie met het UWV
•W
 ij verzorgen de afstemming met u en uw zieke exmedewerker
•W
 ij betalen de Ziektewetuitkering aan uw ziek ex-medewerker
•W
 ij regelen de inhoudingen en afdracht van de premies naar de
Belastingdienst
•W
 ij verzorgen de verzuimadministratie

Kijk voor meer informatie op zk.nl/wga

