
PULSE MEDIA GROUP       |       MVO

dat met het toevoegen van werknemers met 

een tijdelijk contract aan het hybride 

stelsel WGA, een werkgever een 

sterkere prikkel krijgt om in te 

zetten op preventie en re-

integratie voor het totale 

personeelsbestand. Voor 

een werkgever die al 

eerder een keuze 

heeft gemaakt en bij 

die keuze blijft, zijn 

de veranderingen 

volgens Jeurissen 

niet immens. 

De aanpassing 

en vernieuwing 

van de wet 

werkt niet 

lastenverzwarend 

en is puur 

bedoeld om de 

hybride markt een 

zetje te geven. “We 

verwachten dat de 

meeste werkgevers die 

nu al eigenrisicodrager 

zijn voor WGA-vast, dat straks 

ook zullen zijn voor vast én flex. 

Er ontstaat een wat gelijkmatigere 

markt en werkgevers worden aangespoord 

om een keuze te maken voor de langere termijn, 

doordat kortetermijnpremievoordelen wegvallen.” 

Kleine werkgevers (minder dan 10 man personeel) 

betalen bij het UWV en bij verzekeraars bijna altijd 

een sectorale premie; in de nieuwe situatie zal die 

niet veel gaan veranderen. Middelgrote bedrijven - tot 

100 man - hebben vaak dezelfde sectorale premie, 

maar met een individuele component. Voor grote 

werkgevers geldt een puur individuele premie. “Als 

ik puur vanuit het UWV kijk, hebben de wijzigingen 

weinig of geen effect op de sectorale premies.” 

Van den Boom constateert dat de BeZaVa vanaf de 

introductie in 2013 bij werkgevers in de agrarische 

sector tot veel ongenoegen heeft geleid. “Er dient 

WGA-flexpremie betaald te worden voor vangnetters, 

terwijl werkgevers geen of nauwelijks invloed 

hebben op de kwaliteit van de re-integratie.” Door de 

invoering van de nieuwe wet kunnen middelgrote en 

grote werkgevers ervoor kiezen om eigenrisicodrager 

te worden en kunnen zij zelf afspraken maken over 

de re-integratie. Hierdoor kunnen de WGA-kosten 

worden beheerst. “Hoewel het ongenoegen over 

de WGA-flex bij werkgevers blijft, zorgt de nieuwe 

BeZaVa ervoor dat de belangrijkste pijnpunten worden 

weggenomen.”

Contractengedoe

Op dit moment is het mogelijk om vrij eenvoudig 

een eigenrisicodrager te worden, al zullen er in de 

praktijk sectoren zijn die de private verzekeraars 

moeilijk verzekerbaar vinden. Ook Boer verwacht in 

dat kader geen al te grote wijzigingen. Wel: “Het idee 

is dat de arbeidsmarkt uiteindelijk wat soepeler gaat 

lopen. Veel werkgevers zitten met cao’s waarbij alles 

zo ongeveer in beton is gegoten, terwijl van het mkb 

nu juist gevraagd wordt om heel flexibel te reageren 

op de veranderende marktomstandigheden.” En dat 

betekent dat je je als ondernemer (pro-)actief op zult 

moeten stellen: flexibel, soepel en alert reageren. 

Dat vraagt om een arbeidsmarkt die daar in enige 

mate in mee kan gaan. Als je als ondernemer sneller 

mensen aan kunt nemen en kunt inleveren, zou die 

gewenste soepelere arbeidsmarkt in de hand werken, 

verwacht hij. Door mensen met een tijdelijk contract 

en vast contract samen te voegen in één WGA, kan 

het gesjoemel met contracten mogelijk tot een einde 

komen. Het komt voor dat iemand met een contract 

voor een oproepkracht standaard elke week 20 uur 

op dezelfde dagen werkt. Maar als deze werknemer 

ziek en/of arbeidsongeschikt wordt, is het niet de 

verantwoordelijkheid voor de werkgever. Terwijl in 

feite sprake is van een vast parttimedienstverband. 

9SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHTPULSE MEDIA GROUP              HR-STRATEGIEËN EN PENSIOEN

Dit jaar maken werkgevers een 
keuze voor de Wet Gedeeltelijke 

Arbeidsongeschiktheid (WGA) in 2017. 
Vóór 1 oktober kiezen zij of ze volgend 
jaar eigenrisicodrager (ERD) zijn of niet. 
Als een werkgever geen beslissing neemt, 
keert hij terug naar of blijft bij UWV. Als 
ERD is een werkgever maximaal twaalf 
jaar financieel verantwoordelijk voor 
zieke werknemers, dat kan oplopen 
tot €200.000 per persoon. De private 
uitvoering van de sociale zekerheid 
verloopt aanzienlijk succesvoller, 
ondervindt Maudie Derks, algemeen 
directeur van Acture, de grootste private 
uitvoerder van sociale zekerheid.

Waardoor slaagt Acture erin een drie 
keer lagere doorstroom naar de WGA 
van UWV te realiseren?
“Samen met UWV hebben wij medio 
2014 een onafhankelijk onderzoek 
laten uitvoeren om de uitstroom uit de 
Ziektewet te vergelijken. Daaruit bleek dat 
Acture gemiddeld een 50 procent kortere 
verblijfsduur in de uitkering realiseerde 
dan UWV. Dankzij de directe aanpak 
vanaf de eerste dag van de melding en 
door weer werk te gaan zoeken. Wij 
ondersteunen de inzet van jobcoaches 
die uitkeringsgerechtigden helpen bij het 
vinden van werk.”

Welke geluiden bereiken Acture vanuit 
het werkgeverskamp?
“Niet alle werkgevers realiseren zich dat 
zij voor de keuze staan voor publiek of 

privaat verzekeren, al voelen zij wel aan 
dat er iets significants staat te gebeuren. 

Draait de werkgever in toenemende 
mate op voor de lasten van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid?
“Dat is een misverstand: de lasten 
worden zichtbaarder voor de werkgever 
door individuele toerekening van 
premies. Altijd al werden alle lasten 
van ziekte- en arbeidsongeschiktheid 
betaald door de werkgevers, via een 
omslagstelsel in de premies van UWV 
dan wel privaat verzekerd. Omdat de 
lastentoerekening directer plaatsvindt, 
lijkt het in de perceptie van de werkgever 
alsof de lasten toenemen. De werkgever 
ervaart wel een lastenverzwaring in 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
Acture tracht de balans te vinden 
tussen werkgeversverantwoordelijkheid, 
professionele uitvoering en lagere totale 
kosten. Daarbij ondersteunen we de 
werkgever in de uitvoering van de sociale 
zekerheid en kiest hij zelf het risico 
dat hij bij de verzekeraar neerlegt. Met 
direct zicht op de totale kosten profiteert 
de werkgever mee wanneer de WGA-
uitkeringen in premies dalen. 

Hoe zorg je voor de juiste prikkels bij de 
werkgever?
“In de ontwikkeling van de private 
verzekeringsmarkt voor de WGA is er in 
eerste instantie een scheefgroei ontstaan 
in de  financiële prikkels. De risicodrager 
had de volledige verantwoording voor 

de schade maar geen rechten richting 
de WGA-er om deze te beïnvloeden. 
De werkgever heeft deze rechten wel, 
maar benutte deze nauwelijks omdat 
de financiële verantwoording bij de 
risicodrager was weggelegd. Met als gevolg 
een toenemende schade, forse verliezen 
bij de risicodragers en daarna sterk 
stijgende premies voor de werkgevers. 
Via de door Acture in samenwerking met 
VSZ assuradeuren ontwikkelde propositie 
WGA deels verzekerd wordt geprobeerd 
deze ontstane scheefgroet te corrigeren. 
Met de WGA deels verzekerd oplossing 

kiest de werkgever voor een eigen risico 
van 25, 50 of 75%. Dat maakt dat wanneer 
de kosten van de WGA uitkering dalen, 
de werkgever dit direct terugziet op 
zijn eigen rekening. De prikkel om zijn 
rechten uit te oefenen is daarmee veel 
rechtstreekser aanwezig en leidt tot 
betere resultaten. Door een verdeling 
van de risico’s tussen werkgever en 
risicodrager is ook de samenwerking 
vanzelfsprekend gericht op het bereiken 
van de totale laagste kosten en leidt goed 
gedrag tot een financiële beloning voor 
alle partijen. Niet voor niets resulteert 
de inzet van de Acture methode al in een 
realisatie van 30% uitstroom uit de WGA.”

Over Acture:
• Acture realiseert 30% uitstroom uit 

WGA (UWV 5,5% en vergelijkbare 
uitvoerders 18%)

• De gemiddelde uitkeringsduur is bij 
Acture 50% korter dan bij UWV

• Acture realiseert een drie keer lagere 
doorstroom naar de WGA dan UWV

• Acture is de grootste private uitvoerder 
van sociale zekerheid in Nederland 
(ruim 70.000 dossiers per jaar)

ADVERTORIAL

De nieuwe WGA vraagt eigen regie werkgever

Acture BV  

Kerkenbos 12-38  

6546 BE Nijmegen 

024 - 890 94 70 

www.acture.nl 

Meer informatie

Maudie Derks


