
Samen werken aan sociale zekerheid

HET SV SERVICE CENTER BIEDT U  
OPTIMALE BENUTTING VAN  
SV-REGELINGEN

Wilt u uw arbeidskosten verlagen door optimaal voordeel te halen uit alle subsidies,

kortingen en compensatie regelingen? Robidus is expert in het benutten van alle SV-regelingen.

Zo weet u zeker dat u geen inkomsten misloopt.

Met het SV Service Center maakt u optimaal gebruik van SV-regelingen. Zo:
Helpt u uw werknemer met kans op een beter arbeidsperspectief
Voorkomt u extra kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid+

+

Analyse werknemerspopulatie
We onderzoeken voor iedere werknemer of er een
specifieke SV-regeling van toepassing is.

Compliant administratie
We voeren namens u de volledige SV-administratie
die voldoet aan alle wettelijke eisen. Zo voorkomt u
boetes of naheffingen.

Robotisering
Door de experts van Robidus is er voor SV-benuttingen
een robot ontwikkeld. Hierdoor is de
uitvoering goedkoper én effectiever.

Sommige groepen werknemers hebben
een lagere productiviteit of een hoger
risico op uitval door ziekte. Om iedereen
een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te
geven worden de risico’s voor de
werkgever gecompenseerd. Zo beperkt 
u niet alleen uw risico’s, u onderscheidt 
zich ook als goed werkgever.

Voor tientallen doelgroepen zijn 
er inmiddels meer dan 100 SV-
regelingen beschikbaar. De
administratie van deze 
regelingen is complex.
Weet u welke regelingen dit zijn 
en voor welke doelgroepen? En 
hoe houdt u alle wijzigingen in 
de wetgeving bij?

Expertise Robidus

Robidus voert  
SVregelingen uit voor
350.000 werknemers

Robidus vraagt per jaar
doelgroepstatus uit bij
100.000 werknemers



Samen werken aan sociale zekerheid

HET ROBIDUS SV SERVICE CENTER HELPT 
WERKGEVERS OP EEN EFFICIËNTE MANIER  
BIJ HET BENUTTEN VAN ALLE NEDERLANDSE 
SV-REGELINGEN

SV Service Center
BASISModules

Keuze optie

SV Service Center
UITGEBREID

SV Service Center
COMPLEET

Participatie
• Statusuitvraag
• Loonkostenvoordeel
• Controle Whk beschikking

Participatie+
• Lage-inkomensvoordeel
• Controle SV-premieafdracht

Vangnet
• WAZO
• ZW 29, orgaandonatie
• ZW 29a, ziek t.g.v. 

zwangerschap
• ZW 29b, no-riskpolis
• Regres

Mobiliteit*
• Loondispensatie
• Loonkostensubsidie
• Subsidie Interne Jobcoach

Opleidingen*
• Subsidieregeling Praktijkleren
• Stagefonds Zorg

* Mobiliteit en Opleidingen kunnen beide afgenomen worden of keuze uit één.

+

Welk servicemodel past bij uw organisatie?


