Ziektewetmanagement
Aanvullend op de WGA
eigenrisicoverzekering

Ziektewetmanagement
Gaat uw medewerker ziek uit dienst? En komt hij in de Ziektewet terecht?
Dan bent u als laatste werkgever (financieel) verantwoordelijk voor de
Ziektewetuitkering. Wilt u niet maximaal 2 jaar afhankelijk zijn van het UWV? En wilt
u zelf invloed kunnen uitoefenen op het herstel van uw zieke ex-medewerker en de
kosten voor de Ziektewet? Kies er dan voor om het Ziektewetrisico zelf te dragen en
wordt eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Zo heeft u de regie in eigen hand!

Wat betekent het voor u om eigenrisicodrager
voor de Ziektewet te worden?
• U wordt dan zelf verantwoordelijk voor het herstel van uw zieke ex-medewerker.
• U kunt dus invloed uitoefenen op de re-integratie;
• U betaalt geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst voor
het Ziektewetrisico;
• U betaalt ook geen premie voor dit risico aan een verzekeraar. U draagt dit
risico volledig zelf;
• U houdt zich aan de regels die de Ziektewet u als eigenrisicodrager stelt;
• U stelt voor uw zieke ex-medewerkers zelf het recht, de hoogte en de duur
van de Ziektewetuitkering vast. Ook betaalt u zelf deze Ziektewetuitkering
uit aan uw zieke ex-medewerkers;
• U zorgt voor de verzuimbegeleiding (Wet verbetering poortwachter) en de
re-integratie begeleiding van uw zieke ex-medewerker. Of u besteedt dit uit
aan een hierin gespecialiseerde partij;
• Regelt u dit allemaal goed? Dan is de kans dat uw ex-medewerkers
via de Ziektewet in de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten) terechtkomen een stuk kleiner. Dit bespaart u veel geld.

Wij bieden hulp bij
Ziektewetmanagement
Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat u uw zieke ex-medewerker al
vanaf de 1e dag in de Ziektewet helpt om weer aan het werk te gaan.
Dit verkleint de kans dat hij in de WGA terechtkomt. Fijn voor u, maar
ook voor uw ex-medewerker.

Zilveren Kruis helpt u als eigenrisicodrager
met Ziektewetmanagement
Aanvullend op de WGA eigenrisicoverzekering kunt u bij Zilveren Kruis de module
Ziektewetmanagement afsluiten. Met onze module Ziektewetmanagement helpen
wij u met de taken en verantwoordelijkheden die u als eigenrisicodrager voor de
Ziektewet heeft. Wij helpen u met de volgende taken:
• Wij verzorgen het casemanagement
- Wij zetten een verzuim(proces)regisseur in;
- Ook zetten we een bedrijfsarts in;
•
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•
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- Wij voeren de taken van de Wet verbetering poortwachter voor u uit.
Wij beoordelen de claim van de Ziektewet
- Wij bepalen het recht, de hoogte en duur van de ziektewetuitkering.
Wij zetten de noodzakelijke interventies in die gericht zijn op herstel en
werkhervatting
-D
 e bedrijfsarts stelt de noodzakelijke interventies voor. Voordat de interventies
ingezet worden, overleggen wij deze eerst met u. Ook de kosten hiervan
stemmen wij eerst met u af. Want deze betaalt u zelf.
Wij verzorgen de communicatie met het UWV
Wij verzorgen de afstemming met u en uw zieke ex-medewerker
Wij betalen de Ziektewetuitkering aan uw zieke ex-medewerker
-D
 e Ziektewetuitkeringen die wij namens u betalen, brengen wij bij u in rekening.
Ook de kosten die daarbij horen.
Wij regelen de inhoudingen en afdracht van de premies naar de Belastingdienst
Wij verzorgen de verzuimadministratie

Ziektewetmanagement op een rij!
• U heeft de regie als eigenrisicodrager voor de Ziektewet in eigen hand
U heeft zelf invloed op het herstel van uw zieke ex-medewerker met
eigen verzuim- en re-integratiebegeleiding. Ook heeft u invloed op de reintegratiekosten, de kosten voor de Ziektewet en de instroom in de WGA.
Dit bespaart u veel geld.
• U heeft 1 vast aanspreekpunt
Uw contactpersoon heeft de regie op het Ziektewetproces. Dat zorgt voor
snelheid.
• Zilveren Kruis helpt u als eigenrisicodrager met Ziektewetmanagement
Kiest u voor de module Ziektewetmanagement? Dan voert Zilveren Kruis
namens u alle taken uit die bij het eigenrisicodragen voor de Ziektewet
horen. Wel zo makkelijk.

Kijk voor meer informatie op zk.nl/wga
Is de module Ziektewetmanagement iets voor u?
Bel ons dan op (071) 364 19 20. Wij staan voor u klaar op maandag tot en met

05244-2009

vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Dat kan ook:
zorg.mkb@zilverenkruis.nl.

Tarief
Tarief 1

Bedrag
€ 225,- aansluitkosten per jaar.

Tarief 2

€ 1.250,- per ziekmelding.

Niet getariNVT
feerd (geen
vast tarief,
werkelijke
kosten worden
doorbelast)

Toelichting
- Dekking voor administratiekosten.
- Jaarlijkse communicatie (vernieuwen overeenkomst,
voorwaarden).
- Inregelen en in stand houden contactmogelijkheden voor klanten
en ex-werknemers.
- IT-investeringen.
Uit dit bedrag worden al onze kosten voor casemanagement betaald
die met een ZW-geval gemoeid zijn:
- standaardkosten voor het maandelijks uitkeringsproces inclusief
bijvoorbeeld:
• maandelijks contact met uitvoerder Bruto-Nettotraject;
• kosten van uitvoerder Bruto-Nettotraject (incl. uitkerings
specificatie en jaaropgave);
• controles uitvoeren;
• uitbetaling aan ex-werknemer;
• uitkeringsspecificatie voor ex-werkgever;
• aanpassingen doorvoeren nav wijzigingen in ZW-uitkering;‑
• aangifte loonheffingen doen;
• afdracht aan fiscus.
- gedurende de hele looptijd van de claim (maximaal 24 maanden):
Bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):
• Vaststellen recht en duur ZW-uitkering (beoordelen melding,
checken op no-risk etc).
• Vaststellen dagloon en hoogte uitkering.
• Corrigeren dagloon en hoogte uitkering (bv indexering,
toegepaste maatregel).
• Terugbetalingsverzoeken in geval van teveel/onterecht/te lang
uitgekeerde ZW-uitkeringen.
• Zo nodig toepassen sancties (uitvoeren verplicht conform
wettelijk maatregelenbesluit) richting ex-werknemer;
• Aanvragen (en monitoren) beschikkingen bij UWV (noodzakelijk
bij vrijwel alle beslissingen in het kader van ZW-ERD schap).
• Uitvoering casemanagement gedurende looptijd claim (inclusief
opstellen / aanpassen PvA, eerstejaarsevaluatie, monitoring
Eerstejaars-Ziektewetbeoordeling, afstemming met arbodienst/
bedrijfsarts, afstemmen voorgestelde interventies met exwerkgever, etc.).
• Afstemming met WIA-Re-integratieservice bij mogelijk risico
WGA-instroom (ook over mogelijke coöperatie bij inzet
interventies).
• Contact met werkgever en ex-werknemer periodiek).
• Contact met UWV.
- De feitelijke bedragen van de ZW-uitkeringen (inclusief bedragen
van de inhoudingen/afdrachten aan fiscus).
-Interventies en andere kosten van de arbodienst, worden recht
streeks door de arbodienst in rekening gebracht (alleen na
afstemming en akkoord van de klant op inzet van de voorstelde
actie).

