
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet weet u 

wat de voordelen zijn voor uw organisatie. Zelf 

de regie hebben betekent meer grip op uw 

verzuimkosten en op de instroom in de WGA.  

Maar weet u ook of u het eigenrisicodrager-

schap goed benut? Haalt u wel het maximale 

eruit?   

 

WHITEPAPER  

Ziektewet: 
van goed naar optimaal eigenrisicodragerschap 
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1. De Ziektewet 

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever 

bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering.   

Vroeger kreeg men een ziektewetuitkering vanaf het moment dat men ziek werd (er was dus geen 

loondoorbetaling). In de volksmond wordt de term Ziektewet daarom nog vaak gebruikt voor de periode dat 

een werknemer wegens ziekte niet kan werken. ‘Ik loop in de ziektewet’ betekende ooit: ik werk niet, maar 

mijn loon wordt wel doorbetaald. De 104 weken loondoorbetalingsverplichting heeft hieraan officieel een 

eind gemaakt.  

 

De Ziektewet hangt samen met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet 

bezava). Deze wet heeft als doel het beroep op de ZW en de Wet gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (WGA) 

door werknemers die ziek uit dienst gaan, uitzendkrachten en mensen met een WW-uitkering te 

verminderen. Dit gebeurt via prikkels richting werkgevers en werknemers.  

 

Zo krijgt de werkgever de ZW-uitkeringen aan zijn ex-werknemers toegerekend en als “tegenprestatie” moet 

de werknemer alles doen om zo snel mogelijk te re-integreren. UWV toetst eindedienstverbanders na 1 jaar 

met de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling op de mogelijkheden om algemeen geaccepteerde arbeid te 

verrichten. Als blijkt dat de werknemer nog minimaal 65% van het oude loon kan verdienen, wordt de ZW-

uitkering beëindigd. De werknemer moet dan werk zoeken en krijgt recht op een WW-uitkering. 

1.2 ZW-uitkering wordt betaald door de werkgever 

 

UWV is verantwoordelijk voor de uitkeringen voor werknemers die geen werkgever meer hebben,  zoals voor 

zieke WW-gerechtigden en zieke uitzendkrachten.  

 

In onderstaande gevallen wordt de ZW-uitkering niet betaald door UWV, maar bent u als werkgever zelf 

verantwoordelijk voor de ZW-uitkering: 

- Werknemers die binnen vier weken na einde dienstverband ziek worden 

- Werknemers die ziek uit dienst gaan, bijvoorbeeld bij einde jaarcontract 
 

Als werkgever heeft u de keuze om u hiervoor publiek of privaat te verzekeren. In het geval van publiek, is 

UWV de verzekeraar. Er dient dan een premie Werkhervattingskas (Whk) betaald te worden aan UWV. De 

hoogte hiervan kan elk jaar verschillen op basis van het profiel van de organisatie (gedifferentieerde premie). 

UWV betaalt vervolgens de uitkering aan de (ex-)werknemer. UWV neemt in dat geval ook de re-

integratiebegeleiding over. 

 

Bent u privaat verzekerd, dus ZW-eigenrisicodrager, dan bent u niet afhankelijk van het UWV. U heeft de re-

integratie zelf in handen of uitbesteed aan een derde partij. In dat geval is er geen gedifferentieerde Whk-

premie voor de ZW-uitkeringen verschuldigd maar betaalt u rechtstreeks de ZW-uitkeringen aan uw 

voormalig werknemers. Het risico van de uit te betalen ZW-uitkeringen kunt u, in bepaalde situaties, ook 

onderbrengen bij een verzekeraar.  

1.3 ZW-eigenrisicodragerschap 

 

De werkgever die inzetbaarheid hoog op de beleidsagenda heeft staan, kiest meestal voor het 

eigenrisicodragerschap. Elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie, verzuimbegeleiding en interventies 

wordt direct terugverdiend. In vergelijking met publiek verzekerde organisaties hebben privaat verzekerde 

organisaties over het algemeen lagere ZW-uitkeringskosten en een lagere WGA-instroom.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loondoorbetaling_bij_ziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loondoorbetaling_bij_ziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitkering
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2 Welke verantwoordelijkheden heeft u als ZW-ERD? 

 

Bij het ZW-ERD bent u, naast de financiering van de ZW-uitkeringen, ook verplicht bepaalde taken uit te 

voeren. De uitvoering wordt gecontroleerd door UWV. Houdt u zich hier niet aan, dan kan een loonsanctie 

opgelegd worden. De verplichtingen rondom het ZW-eigenrisicodragerschap kunnen onderverdeeld worden 

in administratie en casemanagement.  

 

Administratie 

1. Nakomen verplichtingen Wet verbetering Poortwachter en AVG 

2. Bepalen of u verantwoordelijk bent voor de ZW-uitkering van de (ex-)werknemer 

3. Vaststellen van de hoogte en maximale duur van de ZW-uitkering 

4. Uitbetalen van de uitkering en voeren van een uitkeringsadministratie 

 

Casemanagement 

5. Uitvoeren verzuimbegeleiding 

6. (Ex)-medewerkers informeren over hun rechten en plichten 

7. Naast het onderzoeken van re-integratie in spoor 2, dient u ook de mogelijkheden van re-integratie van 

uw ex-werknemer met een Ziektewet uitkering binnen uw eigen organisatie (spoor 1) te onderzoeken en 

waar mogelijk een passende re-integratieplek aan te bieden.  

 

2.1 Kennis en kunde is vereist 

 

Binnen de organisatie moet er veel kennis aanwezig zijn van processen en regels rondom administratie en 

casebeheersing. Het is niet iets wat u er zomaar bij kunt doen.  Is de benodigde kennis binnen uw organisatie 

voldoende aanwezig?  

 

 

Daarnaast wordt de begeleiding van een ZW-er bemoeilijkt omdat deze 'buiten beeld' is van uw organisatie. 

(Ex)-werknemers verzuimen hierdoor vaak langer dan nodig. Tevens blijft er weinig tijd over voor de 

kernactiviteiten van HR en leidinggevenden.  
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3 Effectieve uitvoering van het ZW-eigenrisicodragerschap 

 

50% van de WGA instroom komt vanuit de ZW (ziek-uit-dienst, uitzendkrachten, mensen met een ww-

uitkering, zwangeren die ziek worden en mensen met een no-risk status). Dit terwijl het aantal flexwerkers 

een relatief klein deel uitmaakt van het totale werknemersbestand. De WGA-uitkeringen aan 

arbeidsongeschikte werknemers in vaste dienst én werknemers die ziek-uit-dienst zijn gegaan, worden in 

principe 10 jaar aan u als werkgever toegerekend.  

 

De belangrijkste reden om te kiezen voor het ZW-eigenrisicodragerschap is ‘zelf aan het stuur zitten’. 

Immers, er is geen afhankelijkheid van het UWV meer waardoor u zelf meer invloed heeft op de re-integratie 

van de ZW-uitkeringsgerechtigde. Dit is niet alleen relevant om uw ZW-kosten te verlagen, maar uiteindelijk 

ook om uw WGA-kosten te beperken.  

 

3.1 Pijlers van inzetbaarheid  

Het verhogen van de inzetbaarheid is het meest effectieve middel om structureel uw ZW- en WGA-kosten 

te verlagen. Naast preventie en gezondheidsmanagement zijn er drie belangrijke pijlers waarmee u als 

organisatie invloed kunt uitoefenen op de kosten en risico’s:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Financiering  

 

De gekozen financieringsvorm bepaalt de mate van sturing. Het eigenrisicodrager schap geeft u meer 

mogelijkheden om de kosten en risico’s te beperken. Maar benut u al deze mogelijkheden volledig?  

Door pro-actief te sturen op reintegratie en optimale gebruikmaking van wet- en regelgeving beperkt u de 

WGA-instroom en bevordert u de uitstroom. Specifiek, persoonlijk case-management draagt hier actief aan 

bij.  

 

3.3 Casemanagement 

 

Door strakke procesregie, specifiek casemanagement en inzetten van de juiste interventies kan de re-

integratie bespoedigd worden. In veel organisaties wordt de begeleiding van ZW-gerechtigden door een 

centrale HR-afdeling uitgevoerd. Het is echter de vraag of zij alle benodigde kennis én tijd hebben om de 

rol van casemanager optimaal te vervullen. De gemiddelde werkgever heeft enkele cases per jaar, waardoor 

het moeilijk is om expertise op te bouwen. Daarnaast wordt de begeleiding van een ZW-er bemoeilijkt omdat 

deze 'buiten beeld' is van uw organisatie.  

 

 

 

1) Financiering 

2) Casemanagement  
3) Wet- en regelgeving 
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Casemanagement is een vak 

 

Een externe, professionele casemanager kan uitkomst bieden, zeker bij de meer complexe verzuimgevallen. 

HR en leidinggevenden krijgen zo ook meer tijd om zich te focussen op hun eigen werkzaamheden.  

 

Een goede casemanager:   

 heeft oog voor het menselijke aspect 

 zet de juiste interventies in op het juiste moment: een werknemer heeft soms iets meer tijd nodig 

om op adem te komen of er is behoefte aan specifieke begeleiding. Een externe casemanager kent 

alle mogelijkheden en is op de hoogte van effectieve interventies om het herstel te bevorderen, 

inclusief de benutting van financiering. Vaak draagt een collectieve zorgverzekeraar of de WGA-

verzekeraar financieel bij aan interventies. Zij zijn immers ook gebaat bij een vlot herstel. 

 handelt vanuit de mogelijkheden van een werknemer in plaats van zijn beperkingen om zo tot een 

goede invulling van de re-integratie te komen 

 heeft uitgebreide kennis van wet- en regelgeving en werkt volgens de AVG 

 verzorgt de re-integratiebegeleiding conform de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet 

geldt net zo goed voor flexwerkers uit dienst als voor medewerkers in actieve dienst. De 

Poortwachter-verplichtingen goed uitvoeren voorkomt sancties van UWV, maar kan ook het verzuim 

en daarmee de kosten enorm beperken.  

 bewaakt processen proactief, voert een wettelijk juiste verzuimadministratie en zorgt ervoor dat 

alle partijen hun steentje bijdragen 

 

3.4  Wet- en regelgeving  

 

Een juiste administratie en naleving van de voorschriften is belangrijk om kosten te besparen en risico's op 

boetes en/of naheffingen te verlagen. Ook is het belangrijk om te checken of er een vangnetregeling of een 

no-risksituatie van toepassing is. Voor sommige groepen werknemers gelden namelijk bepaalde 

vangnetregelingen. Deze worden echter vaak niet goed benut, terwijl gemiddeld een derde van de ZW-

uitkeringen niet toerekenbaar is aan de werkgever. 

 

Vangnetregelingen hebben als doel dat u als werkgever gecompenseerd wordt voor uw 

loondoorbetalingsverplichting en dat eventuele WGA- en/of ZW-uitkeringen niet aan u toegerekend worden. 

Zo is er onder andere de no-riskpolis voor specifieke doelgroepen en worden de kosten voor 

zwangerschaps- en bevallingsverlof gecompenseerd. Benutten van deze regelingen bespaart niet alleen uw 

ZW-kosten, maar voorkomt ook (onnodige) WGA-kosten gedurende 10 jaar.   

 

  



 

 

© Februari 2019, Robidus. Whitepaper Ziektewet.   7 

 

4 Conclusie  

  

Het ZW-eigenrisicodragerschap geeft u meer mogelijkheden om te sturen en daardoor kosten en risico’s te 

beperken. Benut u deze mogelijkheden optimaal? Door pro-actief te sturen op re-integratie en optimale 

gebruikmaking van wet- en regelgeving beperkt u de WGA-instroom.  

 

4.1  Goed of optimaal eigenrisicodragerschap? 

 

Een effectieve uitvoering van het ZW eigenrisicodragerschap maakt uw verzuim-, ZW- én WGA-kosten 

beheersbaar en zorgt ervoor dat uw (ex-) medewerker (sneller) aan het werk kan.  

 

Drie adviezen voor een optimale inrichting van uw eigenrisicodragerschap: 

 

1. Specifiek, persoonlijk casemanagement 

Effectieve verzuimbegeleiding met aandacht voor de individuele situatie zorgt ervoor dat mensen sneller 

weer kunnen re-integreren. Verzuimbegeleiding speelt zich tegenwoordig af in een complex speelveld van 

wet- en regelgeving, privacy, inhoudelijk casemanagement, gesprekstechnieken en financiële impact. De 

begeleiding van een ZW-er wordt daarnaast bemoeilijkt omdat deze ‘buiten beeld’ is van uw organisatie.  

Een externe, professionele casemanager kan uitkomst bieden, zeker bij de meer complexe verzuimgevallen. 

HR en leidinggevenden krijgen zo ook meer tijd om zich te focussen op hun eigen werkzaamheden.  

  

2. Het juist benutten van besparingsmogelijkheden 

Heeft u in kaart wie er in aanmerking komen voor een no-risk status of vangnetregeling? Gemiddeld is een 

derde van de ZW-uitkeringen namelijk niet toerekenbaar aan de werkgever. Het benutten van deze 

regelingen bespaart u niet alleen ZW-kosten, maar voorkomt ook (onnodige) WGA-kosten gedurende 10 

jaar.  

 

3. Voorkom uitval 

Preventie, gezondheidsmanagement en andere maatregelen voorkomen uitval. Het verhogen van de 

inzetbaarheid is het meest effectieve middel om structureel uw ZW- en WGA-kosten te verlagen. 
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