
Financieringskeuze
Ziektewet en WGA financieren – 
een complexe afweging



Publiek financieren versus privaat financieren
Wanneer een werknemer ziek wordt, betaal je daarvoor 
als werkgever. Dat kan zijn in de vorm van loondoorbe-
taling, middels premies voor de Ziektewet en WGA, of 
beide – afhankelijk van het soort dienstverband en het 
ziekteverloop. 
Bij publiek financieren bepaalt het UWV de hoogte van 
je premies en draagt het zorg voor de re-integratie en de 
uitkeringen. Bij privaat financieren betaal je de ZW- en/
of WGA-uitkering voor je werknemers zelf of verzeker je 
je bij een verzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
de begeleiding en re-integratie van je werknemer.

 

De ervaren consultants van Kijk op Verzuim brengen 
dit voor je in kaart. We vergelijken je verzuimcijfers en 
instroomcijfers met de branchecijfers en maken een be-
trouwbare prognose voor de komende 3 jaar. Daarvoor 
rekenen we verschillende scenario’s door en vergelijken 
we premies van verzekeraars en het UWV. We maken 
een overzicht van alle voorwaarden, want een welover-
wogen keuze gaat om meer dan financieel voordeel.
In onze heldere en deskundige eindrapportage zie je in 

“Een goede financieringskeuze 
vraagt om inzicht. Inzicht in je 

organisatie, je risicoprofiel en de 
financieringsmogelijkheden.”

één oogopslag wat de voor- en nadelen zijn van publiek 
en privaat financieren, of een combinatie daarvan. We 
geven advies of het eigenrisicodragerschap bij jou past. 
Daarmee kun je een duurzame beslissing nemen voor 
jouw organisatie. 

Meer weten over ons financieringsonderzoek?
Neem contact op met Kijk op Verzuim voor overleg. 
Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek.

Eigenrisicodrager worden of niet?
De keuze voor publiek of privaat financieren – of een 
combinatie daarvan – is complex. Als eigenrisicodrager 
ben je af van de UWV-premies. Je krijgt andere verplich-
tingen, maar ook nieuwe kansen. Zo kun je je risicopro-
fiel beïnvloeden. En hoe lager je risico, hoe interessan-
ter het is om eigenrisicodrager te worden. Wel moet je je 
afvragen: heb je ook de juiste kennis en mogelijkheden 
in huis voor het eigenrisicodragerschap?

Een weloverwogen keuze maken
Voor een goede financieringskeuze heb je eerst inzicht 
nodig. Inzicht in je organisatie, je risico’s en de verschil-
lende mogelijkheden. 

Het financieringsonderzoek van Kijk op Verzuim omvat:

  toelichting op de regelingen rondom privaat en 
publiek financieren

  ondersteuning bij de dataverzameling voor de 
inventarisatie

  financiële analyse van de verzuim- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s

  procesanalyse gericht op schadelastbeheersing van 
verzuim en arbeidsongeschiktheid

  opvragen, beoordelen en vergelijken van offertes bij 
verzekeraars

  opstellen en presenteren van de rapportage 
inclusief financiële projectie en advies over 
vervolgstappen en operationele aandachtspunten

  ondersteuning van de besluitvorming, onder 
meer door het informeren van directie en 
ondernemingsraad (bv met presentaties)

Indien gewenst ondersteunen wij ook bij:

  procesbegeleiding bij onderhandelingen en bij 
afsluiten (akkoordverklaring) verzekering

  procesbegeleiding bij de garantieverklaring(en) aan 
de Belastingdienst

  vervolgdienstverlening bij aanstelling als 
intermediair

  controle van het contract, de polis en de 
voorwaarden van de verzekeraar

  implementatie van de procesbegeleiding 
bij onderhandelingen en bij afsluiten 
(akkoordverklaring) verzekering

   implementatie van de gekozen financieringsvorm 
en bijkomende verantwoordelijkheden, waaronder 
uitvoeringsprotocol, service level agreement, 
bezwaar- en beroepsprocedure, re-integratie en 
co-financiering

Als werkgever ben je langdurig financieel verantwoordelijk voor zieke of ar-
beidsongeschikte werknemers. Het UWV is de automatische route. Je betaalt je 
premie en alles is geregeld. Maar is het wel de gunstigste optie voor jouw orga-
nisatie? Of ben je beter af als eigenrisicodrager? Dat is geen eenvoudige vraag.

Want wat zijn de verzuimcijfers, de historische en toekomstige ZW- en WGA- 
lasten? Wat zijn de financieringsopties? En past het wel bij je organisatie om 
de regie in eigen hand te nemen? Kijk op Verzuim geeft je inzicht. Zodat je een 
weloverwogen beslissing kunt nemen voor jouw organisatie.
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Contactgegevens
Einsteinweg 51c

3404 LJ IJsselstein

+31 (0)6 - 51 92 79 58
+31 (0)6 - 40 60 52 77 

www.kijkopverzuim.com
info@kijkopverzuim.com

Over Kijk op Verzuim
Kijk op Verzuim richt zich op de financiële gevolgen 
voor werkgevers bij verzuimende en arbeidsongeschikte 
medewerkers. Inzicht en overzicht heeft tot gevolg 
dat werkgevers weer in regie komen. Het weer in regie 
komen leidt tot financiële besparingen die weer ingezet 
kunnen worden voor werkplezier en duurzame inzet-
baarheid van medewerkers.
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