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Financiering WGA en ZW
De verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten van (ex-)
medewerkers, worden aan de werkgever toegerekend
en drukken steeds meer op de begroting voor het
personeel.
Als werkgever bent u 12 jaar financieel aansprakelijk
voor de ZW en WGA uitkeringen aan uw (ex-)
medewerkers. Gemiddeld betekent dit een kostenpost
van € 200.000 per werknemer.

Feiten omtrent WGA en ZW
• Jaarlijks worden er zo’n 40.000 mensen WIA
beoordeeld
• WGA uitkeringen zijn 10 jaar lang toerekenbaar aan
de werkgever
• ZW uitkeringen zijn 2 jaar lang toerekenbaar aan de
werkgever
• Private uitvoering van de WGA en ZW is efficiënter
dan het UWV
• Gemiddelde duur ZW uitkering is 5 maanden

Hoe financiert u dit risico?
Verzekerde populatie
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Toegevoegde waarde Classen Consultancy
 Verkrijgen van inzicht in het WGA en ZW schadelast
profiel
 Kosten worden inzichtelijk gemaakt
 Advies over de voor en nadelen van eigen risico
dragen
 Advies over de verschillende voorwaarden en
condities bij de verschillende financieringsvormen
 Advisering over de toegerekende dossiers, klopt
betreffende toerekening?
 Ondersteuning bij disputen bij verzekeraar en UWV
 Gerichte casemanagement ondersteuning

WGA Toerekening

Onderzoek eigen risico dragen WGA en ZW
Een analyse van de (verwachte) ontwikkeling van het
schadelast profiel WGA en ZW is cruciaal voor het
maken van een strategische keuze. Classen
Consultancy onderzoekt de kosten en voorwaarden van
elke financieringsvorm, voor zowel op de korte als op
de middel lange termijn. Hierdoor kunt u een gedegen
afweging maken.
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Wat doet Classen Consultancy?
Ondersteunt bij de selectie van de financieringsvorm
die het beste aansluit bij uw organisatie. Denk hierbij
aan: publieke financiering via het UWV, private
financiering middels een zogenaamde WGA
eigenrisicodragerschap verzekering of volledige
uitvoering in eigen beheer. Elke mogelijkheid heeft zijn
eigen voor- en nadelen. Deze zijn afhankelijk van uw
medewerkerspopulatie, schadelast profiel, uw wensen
inzake de uitvoering en de mate waarin u grip wilt
houden op de kosten.

WGA Instroom
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Integrale oplossing
Niet alleen een keuze omtrent eigen risico dragen
bepaalt de kosten. Een goed preventiebeleid draagt
met name bij aan het voorkomen van uitval van
medewerkers en het terugdringen van de kosten.
Controle toerekenbaarheid
Tijdens een onderzoek wordt ook gekeken of een
toegerekende (ex-) medewerker wel terecht bij u in
rekening wordt gebracht. Voor sommige (ex-)
medewerkers geldt dat deze niet onder uw financiële
verantwoordelijkheid vallen. Een controle op de
toerekenbaarheid van (ex-) medewerkers kan u veel
geld besparen.

Onderzoek uitgevoerd door Classen Consultancy
Er worden gegevens opgevraagd die noodzakelijk zijn
voor het onderzoek. Deze gegevens stellen Classen
Consultancy in staat een uitgebreide analyse te
maken. De verschillende financieringsmogelijk, vooren nadelen, administratieve processen en beleid
worden gedegen in kaart gebracht.
De door Classen Consultancy uitgevoerde analyse stelt
uw organisatie in staat een weloverwogen keuze te
maken tussen publiek financieren bij het UWV, een
private oplossing middels een verzekeraar of het
uitvoeren in eigen beheer.

Schadelastbeheersing
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen wat ook
zeker geldt bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een
actief verzuim en WIA beleid zorgt voor beperking van
de instroom en dus tot vermindering van kosten.
Ook de komende jaren zullen deze aspecten van het
inzetbaar houden van (ex-) medewerkers steeds
belangrijker worden door toenemende wet- en
regelgeving op dit vlak.
Classen Consultancy ondersteunt werkgevers bij
bezwaar en beroepsprocedures richting het UWV. Dit
bespaart u als werkgever veel kosten wanneer blijkt dat
een dossier niet toerekenbaar blijkt te zijn of een (ex-)
medewerker een hogere IVA uitkering ontvangt welke
niet aan u toerekenbaar is.
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Daniël	
  Classen	
  (1977)	
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  Classen	
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  Hij	
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