
Samen werken aan sociale zekerheid

U wilt zich focussen op werknemers in dienst, maar wilt ook een goed werkgever zijn

voor uw ex-werknemers. Het Robidus ZW Service Center neemt uw verplichtingen als

eigenrisicodrager over zodra een werknemer ziek-uit-dienst gaat.

Het Robidus ZW Service Center begeleidt uw ex-

werknemers bij het hervatten van passende

werkzaamheden.

 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING VERHOOGT

ZW-UITSTROOM

Dankzij persoonlijke re-integratie begeleiding en

actieve inzet van interventies wordt uw ex-

werknemer sneller begeleid naar passend werk.

 

GRIP OP TOEREKENBARE ZW-KOSTEN

Door onze scherpe poortcontrole voorkomt u

onterechte toerekening van ZW-kosten.

 

COMPLIANT ADMINISTRATIE  

Wij helpen u door het overnemen van alle ZW-

dossiers, de administratie én de begeleiding.

De helft van de jaarlijkse instroom in de WGA

betreft werknemers die ziek-uit-dienst zijn

gegaan. Door te investeren in het

arbeidsperspectief van uw (ex)medewerkers

bespaart u niet alleen kosten, maar

onderscheidt u zich ook als goed werkgever.

MEER GRIP OP UW
ZIEKTEWET KOSTEN

1/3 van de ZW-uitkeringen wordt

ten onrechte aan werkgevers

doorberekend. 

Hoe heeft u deze poortcontrole

geregeld?

 

Als werkgever bent u verplicht een

aparte ZW-administratie te voeren. 

 

Daarnaast is het berekenen van het

recht, de hoogte en de duur van

ZW-uitkeringen zeer complex.

UITDAGINGEN WERKGEVER

Robidus helpt 30%

van de ZW-

eigenrisicodragers

Robidus beheert

gemiddeld 2.000 

ZW-dossiers

EXPERTISE ROBIDUS
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Bepaling ZW rechten van de werknemer en de toerekenbaarheid 

Re-integratiebegeleiding o.b.v. Wet verbetering Poortwachter

Inzet interventies ter bevordering herstel of vinden van passend werk

CASEBEHEER

Het ZW Service Center voert voor werkgevers het ZW eigenrisicodragerschap uit. 

Als werkgever zorgt u voor betaling van de ZW-uitkering.

ROBIDUS ZW SERVICE CENTER
 

De administratie en de ZW-dossiers van uw
ex-werknemers wordt overgenomen

Focus op duurzame re-integratie door inzet
van interventies

Lagere kosten en beheersen van ZW-risico's

VOORDELEN DIE WERKGEVERS ERVAREN

Herstel ZW'ers binnen
13 weken

Nederland Robidus

39%

68%

CONTROLE UWV

De jaarlijkse UWV audit inzake uitvoering van het ZW-eigenrisicodragerschap vindt plaats bij

Robidus. 

Voeren van een compliant ZW-uitkeringenadministratie

Licentie software HRControlNet voor inzicht in ZW-dossiers

UITKERINGENADMINISTRATIE

2
0

1
9

 -
 1

1

Samen werken aan sociale zekerheid


