
Marktleider op het

gebied van uitvoering

WGA-ERD

Robidus werkt continu aan de inzetbaarheid

van (ex-) werknemers omdat we geloven dat

iedereen recht heeft op passende

ondersteuning bij re-integratie.

 

STIMULEREN VAN

ARBEIDSMOGELIJKHEDEN

Omdat we kijken naar de mogelijkheden van de

werknemer in plaats van naar de beperkingen

leidt dit tot een hogere arbeidsparticipatie.

 

JUISTE INTERVENTIES 

Het inzetten van de juiste interventie op het

juiste moment bespoedigt het vinden van

passend werk. 

 

AL VANAF 42E ZIEKTEWEEK ADVIES

Per dossier adviseren wij werkgevers in een

vroeg stadium om zo de WIA-instroom te

beperken.

 

Samen werken aan sociale zekerheid
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Wilt u uw WGA-kosten verlagen en uw risico's beter beheersen? Robidus ondersteunt

bij de uitvoering van uw WGA-verplichtingen; van administratie tot de begeleiding van

uw (ex-) werknemer.

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt,

verhoging van de pensioenleeftijd en hoge

kosten van arbeidsongeschiktheid vragen

om extra focus op inzetbaarheid. Door te

investeren in het arbeidsperspectief van uw

medewerkers bespaart u niet alleen kosten,

maar onderscheidt u zich ook als goed

werkgever.

SAMEN WERKEN AAN UW 
WGA-VERPLICHTINGEN

Hoge kosten en druk op

bedrijfsvoering door langdurige uitval

van medewerkers

De uitvoering van de WGA-

verplichtingen en re-integratie-

begeleiding vergt veel expertise en

capaciteit

Verzekeraars stellen steeds

strengere eisen in de

polisvoorwaarden 

Gebrek aan inzicht in kosten, risico's

en trends op het gebied van

langdurig verzuim en

arbeidsongeschiktheid

 

 

 

UITDAGINGEN WERKGEVER

Onze specialisten beheren

jaarlijks 5.000 WGA

dossiers

EXPERTISE ROBIDUS



CASEBEHEER LANG VERZUIM
Vanaf 42ste verzuimweek advies aan werkgever om WGA-instroom te beperken
 
CASEBEHEER WIA
Begeleiden WGA-gerechtigden naar herstel en/of passend werk
 
WIA-ADMINISTRATIE
Ondersteunen bij het voeren van een volledige en compliant WIA-administratie
 
JURIDISCHE ONDERSTEUNING
Indienen van beroep en bezwaar en aanvragen van herbeoordelingen bij UWV
 
WIA-CONSULTANCY
Adviseren omtrent langdurig verzuim, arbeidsongeschiktheid en inzetbaarheid
 
CO-FINANCIERING INTERVENTIES
Indienen verzoek bij verzekeraar om bij te dragen aan interventies
 
FINANCIERINGSADVIES
Financieringsadvies bij wijzigingen en bij afloop van de polis
 
BORGEN NALEVEN POLISVOORWAARDEN
Helpen voldoen aan polisvoorwaarden
 
DECLARATIE UWV NOTA'S
Zorgen dat verzekeraar UWV nota's betaalt

Het WIA Service Center ondersteunt u bij de administratie en re-integratiebegeleiding

van werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. 

WIA SERVICE CENTER

Samen werken aan sociale zekerheid

Gemak in uitvoering; een volledige, juiste
en AVG-proof administratie

Betere benutting arbeidsmogelijkheden van
werknemers

Lagere kosten door minder WGA-instroom en
meer WGA-uitstroom

VOORDELEN DIE WERKGEVERS ERVAREN

WELK SERVICEMODEL PAST BIJ UW ORGANISATIE?

WGA-instroom
obv lang verzuim

12%
29%

RobidusNederland

% 42e-weeksmelding

Kans op WGA uitstroom
na 3 jaar

25%

RobidusUWV

30%

ERD

% relevante WGA-populatie  
45%

 

BASIS

 

UITGEBREID

Uitvoeren dossierscan t.b.v. verbetering risicoprofiel werkgever
Uitvoeren inzetbaarheidsscan en/of adviseren over uw inzetbaarheidsbeleid
Dossiercontrole op het voldoen aan de verplichtingen Wet verbetering Poortwachter
Overnemen casebeheer lang verzuim

EXTRA DIENSTVERLENING
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