
Samen werken aan sociale zekerheid

Helpt uw WGA financieringskeuze u bij uw inzetbaarheidsdoelstellingen? 

Robidus ondersteunt u bij het analyseren van uw huidige WGA-beleid en het selecteren

van de beste financieringsoplossing met als doel het verlagen van uw WGA-kosten.

Door onze jarenlange ervaring en specialisatie op het
gebied van Sociale Zekerheid geven wij u een
hoogwaardig financieringsadvies. Onze unieke
onderzoeksaanpak neemt u zoveel mogelijk werk uit
handen. Met het eindresultaat kunt u een afgewogen
keuze maken welke financieringsvorm het beste aansluit
bij uw organisatie.

Het aantal WGA-toekenningen stijgt in
Nederland. Als werkgever bent u tot tien jaar
lang verantwoordelijk voor de WGA-kosten.
Door arbeidsongeschiktheid te beperken,
bespaart u niet alleen kosten, maar kunt u zich
ook onderscheiden als goed werkgever.

GRIP EN INZICHT
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSRISICO'S

Er zijn inmiddels 6 WGA

financieringsvormen beschikbaar. Hoe

weet u of uw huidige financieringskeuze

nog wel de juiste is?

 

Daarnaast is uw individuele risicoprofiel

steeds meer bepalend voor uw premie.

Een volledig risicoprofiel bestaat uit meer

dan 25 elementen (van verzuimcijfers tot

WGA-uitstroom). 

 

Weet u hoe uw risicoprofiel eruit ziet? En

weet u waar u moet beginnen om deze

vast te stellen?

UITDAGINGEN WERKGEVER

Uit 75% van de WIA

financieringsonderzoeken blijkt

dat er besparing mogelijk is

Jaarlijkse besparing per

500 werknemers 

€ 100.000

EXPERTISE ROBIDUS

DESKUNDIG
Onze gecertificeerde adviseurs zijn specialisten in risico-
analyses en risicobeheersing. Zij zijn getraind om een zo
compleet mogelijk risicoprofiel op te stellen. 
 
OBJECTIEF
Onze beproefde aanpak start met bepaling van 
de best passende financieringskeuze. Daarna zoomt het
onderzoek in op alle mogelijke verzekeringsoplossingen.
 
PRAGMATISCH
We kijken niet alleen naar het financieel belang, maar
ook naar de praktische uitvoerbaarheid om zo meer uit
uw WGA-financiering te halen.

Het onafhankelijke Robidus WIA Financieringsonderzoek
helpt u bij uw keuze
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Inventarisatie en analyse huidig risicoprofiel (incl. uitvraag UWV en

belastingdienst)

Inzicht in ontwikkeling risicoprofiel en trends arbeidsongeschiktheid

Vertaling risicoprofiel naar mogelijke financieringsoplossingen

Vergelijking publieke en private WGA financiering (zowel financieel als

uitvoering)

Advies over de best passende financieringsoplossing

Begeleiding van financieringskeuze en (indien van toepassing)

verzekeraarselectie en onderhandeling

Onderzoeks- en adviesrapport en presentatie aan directie en/of

ondernemingsraad

OPTIONEEL: Advies over inkomenspositie van werknemers

RISICOPROFIEL  

 

FINANCIERING

 

ONDERZOEKSRAPPORT & PRESENTATIE

 

INKOMENSPOSITIE

 

Het WIA Financieringsonderzoek vergelijkt zowel de financiële consequenties als de

uitvoeringsverplichtingen voor uw organisatie. Op basis van die vergelijking kunt u een

onderbouwde keuze maken tussen de verschillende financieringsvormen: eigen

beheer, verzekerde en publieke financiering. 

WIA FINANCIERINGSONDERZOEK
 

Samen werken aan sociale zekerheid

Betrouwbare meerjaren doorrekening van
alle financieringsalternatieven

Inzicht in ontwikkeling van langdurig verzuim en
arbeidsongeschiktheid in de organisatie

Basis voor een gefundeerde
financieringskeuze die past bij uw organisatie

VOORDELEN DIE WERKGEVERS ERVAREN

Voorbeeld 
Financieringsvergelijking van een werkgever

€ 405

€600

Privaat,
hybride

Publiek

Privaat,
conven-
tioneel

Privaat, 
niet

verzekeren

€ 460
€ 400

Jaarlijkse kosten WGA financiering 2020-2025
(x 1.000)

Voor uitvoering van uw WGA-verplichtingen, ongeacht uw financieringskeuze, is er het

Robidus WIA Service Center
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