WW ERD
Werken aan Werk

Naast een goed werkgever zijn voor uw werknemers in dienst, wilt u ook een goed werkgever
zijn voor uw werknemers uit dienst. Werkgevers in de (semi)overheid en het onderwijs zijn
eigenrisicodrager voor de WW. Het Robidus WW Service Center verzorgt namens u de reintegratiebegeleiding van werknemers met een WW-uitkering.

Het Robidus WW Service Center begeleidt uw exwerknemers naar een passende baan of naar een
eigen bedrijf.
VERKORTEN WW DUUR
Dankzij persoonlijke en intensieve re-integratie
begeleiding wordt uw ex-werknemer sneller en
duurzaam begeleid naar passend werk.
GESPECIALISEERDE
LOOPBAANBEGELEIDERS
Onze loopbaanbegeleiders zijn experts in
sollicitatiebegeleiding en loopbaanvraagstukken.
CONTROLE NALEVEN VERPLICHTINGEN
Wij helpen u en uw ex-werknemer bij het nakomen
van alle verplichtingen.

Een pro-actief beleid om ex-werknemers te
ondersteunen bij hun re-integratie bespaart u
niet alleen kosten, u geeft ook invulling aan
goed werkgeverschap.

UITDAGINGEN WERKGEVER
Uw wettelijke begeleidingsplicht
betekent tevens de mogelijkheid
van sancties bij het niet nakomen
van begeleidingsverplichtingen.
Het begeleiden en adviseren van
voormalige collega's door de eigen
werkgever wordt in de praktijk als
een uitdaging ervaren door
emotionele betrokkenheid.
Begeleiding van werkzoekenden
op de arbeidsmarkt vraagt
specifieke kennis en expertise.

EXPERTISE ROBIDUS
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Ruim 50% van de ex medewerkers is via
een baan duurzaam uit de WW
uitkering

Samen werken aan sociale zekerheid

ROBIDUS WW SERVICE CENTER

Werkgevers die eigenrisicodragers zijn voor de WW kunnen hun wettelijke verplichtingen
overdragen aan Robidus. Robidus verzorgt namens u de re-integratiebegeleiding van
werknemers die werkzoekend zijn.

CASEBEHEER WW
Professionele re-integratiebegeleiding o.b.v. Werkeloosheidswet
(ww-erd art.72a)
Gespecialiseerde loopbaanbegeleiders met focus op mogelijkheden
werkzoekenden
Begeleiding ex-werknemers op basis van een MVO-people beleid

CONTROLE NALEVEN WW VERPLICHTINGEN
Ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen van werkgever
en ex-werknemer
Opbouwen dossier indien ex-medewerker afspraken niet nakomt
Sanctioneren via het UWV

De loopbaanbegeleiders van Robidus zijn gecertificeerd via de Noloc
(beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs).

VOORDELEN DIE WERKGEVERS ERVAREN
Lagere WW-kosten
De re-integratiebegeleiding van uw ex-werknemers wordt overgenomen
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Focus op snelle en duurzame re-integratie

Samen werken aan sociale zekerheid

