Hulp bij uw taken als eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Ziektewet
management

Ziektewetmanagement helpt u
met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft
Heeft u een WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea?

Ziektewetmanagement af te sluiten. Avéro Achmea voert

En wilt u hulp bij het uitvoeren van de taken die horen bij

dan namens u de taken uit die bij het eigenrisicodragen

het eigenrisicodragen voor de Ziektewet? Kies dan om

voor de Ziektewet horen.

naast uw WGA Uitstapverzekering ook de module
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U wordt eigenrisicodrager voor de Ziektewet
Gaat uw medewerker ziek uit dienst? En komt hij in de

Wat betekent het voor u om eigenrisicodrager voor de

Ziektewet terecht? Dan bent u als laatste werkgever

Ziektewet te worden?

verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering. Wilt u niet

•

U wordt dan zelf verantwoordelijk voor het herstel van

maximaal 2 jaar afhankelijk zijn van het UWV en zelf

uw zieke ex-medewerker en kunt dus invloed uitoefenen

invloed kunnen uitoefenen op het herstel van uw
zieke ex-medewerker en de kosten voor de Ziektewet?

op de re-integratie
•

U betaalt geen gedifferentieerde premie meer aan de

Kies dan om het Ziektewetrisico zelf te dragen en wordt
eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Zo heeft u de regie in

Belastingdienst voor het Ziektewetrisico
•

U betaalt ook geen premie voor dit risico aan een

eigen hand!

verzekeraar. U draagt dit risico volledig zelf
•

U houdt zich aan de regels die de Ziektewet u als
eigenrisicodrager stelt

•

U stelt voor uw zieke ex-medewerkers zelf het recht,
de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vast.
Ook betaalt u zelf deze Ziektewetuitkering uit aan uw
ziek ex-medewerkers

•

U zorgt voor de verzuimbegeleiding (Wet verbetering
poortwachter) en de re-integratiebegeleiding van uw
zieke ex-medewerker. Of u besteedt dit uit aan een
hierin gespecialiseerde partij

•

Regelt u dit allemaal goed? Dan is de kans dat uw exmedewerkers via de Ziektewet in de WGA (regeling
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
terechtkomen een stuk kleiner. Dit bespaart u veel geld

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft u zelf
invloed op:
•

het herstel van uw zieke ex-medewerker met eigen
verzuim- en re-integratiebegeleiding

•

de re-integratiekosten

•

de instroom in de WGA
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Wij bieden hulp bij Ziektewetmanagement
Avéro Achmea vindt het belangrijk dat u uw zieke ex-

•

Wij betalen de Ziektewetuitkering aan uw zieke

medewerker al vanaf de 1e Ziektewetdag helpt om weer

ex-medewerker

aan het werk te gaan. Dit verkleint de kans dat hij in de

-- De Ziektewetuitkeringen die wij namens u betalen,

WGA terechtkomt. Fijn voor u, maar ook voor uw ex-

brengen wij bij u in rekening. Ook de kosten die daarbij

medewerker.

horen
•

Avéro Achmea helpt u als eigenrisicodrager met
Ziektewetmanagement

Wij regelen de inhoudingen en afdracht van de premies
naar de Belastingdienst

•

Wij verzorgen de verzuimadministratie

Heeft u een WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea?
En wilt u hulp bij het uitvoeren van de taken die horen bij

Wat betaalt u voor de module Ziektewetmanagement?

het eigenrisicodragen voor de Ziektewet? Kies dan om naast

•

uw WGA Uitstapverzekering ook de module Ziektewet
management af te sluiten. Avéro Achmea voert dan namens

Ziektewetmanagement
•

u de taken uit die bij het eigenrisicodragen voor de
Wij verzorgen het casemanagement

Ziektewetmelding loopt
•

inclusief de afdrachten. Deze kosten brengen wij

-- Ook zetten we een bedrijfsarts in

maandelijks bij u in rekening
•

poortwachter voor u uit

U betaalt de kosten die wij en onze externe
arbodienstverleners tijdens de Ziektewetmelding

Wij beoordelen de claim van de Ziektewet

maken. Deze kosten brengen wij maandelijks bij u in

-- Wij bepalen het recht, de hoogte en duur van de

rekening

ziektewetuitkering
•

U betaalt de kosten van de Ziektewetuitkeringen,

-- Wij zetten een verzuim(proces)regisseur in
-- Wij voeren de taken van de Wet verbetering
•

U betaalt per Ziektewetmelding eenmalig een vast
bedrag. En per maand een bedrag zolang de

Ziektewet horen:
•

U betaalt per jaar een vast bedrag voor de module

•

U betaalt de kosten van de interventies die wij

Wij zetten de noodzakelijke interventies in die gericht

voorstellen en met u vooraf hebben afgestemd. Deze

zijn op herstel en werkhervatting

kosten worden rechtstreeks door de uitvoerende

-- De bedrijfsarts stelt de noodzakelijke interventies

dienstverlener bij u in rekening gebracht

voor. Voordat de interventies ingezet worden,
overleggen wij deze eerst met u. Ook de kosten

Is de module Ziektewetmanagement wat voor u?

hiervan stemmen wij eerst met u af. Want deze

Neemt u dan contact op met uw adviseur. Hij helpt u graag!

betaalt u zelf
•

Wij verzorgen de communicatie met het UWV

•

Wij verzorgen de afstemming met u en uw zieke
ex-medewerker
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Ziektewetmanagement op een rij!
U heeft de regie als eigenrisicodrager voor de Ziektewet in

Wanneer kunt u de module Ziektewetmanagement niet

eigen hand

afsluiten?

U heeft zelf invloed op het herstel van uw zieke

•

ex-medewerker met eigen verzuim- en re-integratie

Als u bij Avéro Achmea geen WGA Uitstapverzekering
(meer) heeft

begeleiding. Ook heeft u invloed op de re-integratiekosten,

•

Als u geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet

de kosten voor de Ziektewet en de instroom in de WGA.

•

Als u Ziektewetmanagement al bij een andere partij

Dit bespaart u veel geld.

heeft geregeld

U heeft 1 vast aanspreekpunt
Uw contactpersoon heeft de regie op het Ziektewetproces.
Dat zorgt voor snelheid.
Avéro Achmea helpt u als eigenrisicodrager met
Ziektewetmanagement
Kiest u voor de module Ziektewetmanagement? Dan voert
Avéro Achmea namens u alle taken uit die bij het
eigenrisicodragen voor de Ziektewet horen. Wel zo
makkelijk.
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Goed om te weten
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen, financiële diensten en producten aan.
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze klanten.
Daarvoor werken we samen met adviseurs. Zij geven u onafhankelijk advies.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. Staat in
deze brochure wat anders dan in de productvoorwaarden? Dan gelden de
productvoorwaarden.

Wij horen bij Achmea
Avéro Achmea is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in
Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea
Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 08053410 en de AFM onder nummer 12000606.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag.
We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en
ons klachtenformulier op averoachmea.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook een
brief sturen naar:
Avéro Achmea
Klantsignaalmanagement
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering, financiële dienst of product af? Dan hebben wij uw
gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms hebben wij ook meer
gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede
verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op averoachmea.nl/privacy. Daar leest
u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken tegen
verwerking van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier
ontvangen? Stuur dan een brief naar:
Avéro Achmea
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
T.a.v. afdeling Centraal Relatiebeheer
Staan er fouten in deze brochure?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u alles zo goed
mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout.

Meer informatie over Avéro Achmea
Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten en onze
gegevens op averoachmea.nl.
De adressen van Avéro Achmea zijn:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn
Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden
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