
 
 
  

 
  
 

 

 

 

Ziektewet Eigenrisicodragerschap  

Werkgevers hebben verschillende redenen om te kiezen voor het Ziektewet 

Eigenrisicodragerschap. Dit varieert van het ‘premievoordeel argument' tot een 

'betrokkenheidsargument'. In dit laatste geval vinden werkgevers het prettig zelf invloed en 

betrokkenheid te hebben, bij het werken aan de terugkeer van de zieke medewerker in het 

arbeidsproces. Uiteindelijk is voor alle werkgevers het doel de onnodige kosten te beperken. En 

een gezond bedrijf te realiseren met tevreden en gezonde medewerkers. 

 

Betrokkenheid 

Veel werkgevers hebben de keuze gemaakt voor het Ziektewet Eigenrisicodragerschap. Het 

overgrote deel van deze werkgevers heeft de uitvoering van het Eigenrisicodragerschap 

vervolgens uitbesteed aan een gespecialiseerde partij. Soms wordt zelfs de gehele uitvoering 

‘overboord gegooid’. Zo is de betrokkenheid van de werkgever nog slechts beperkt tot het 

betalen van de factuur aan het ingeschakelde bedrijf. 

 

Uitvoering én communicatie 

Advance denkt hier anders over. Dé oplossing van de kostenbeperking ligt bij de basis: de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werknemer én de werkgever. En bij een combinatie 

van inrichting van het bedrijf en een goede uitvoering van het Eigenrisicodragerschap. Hierbij 

spelen beleid en de communicatie een belangrijke rol. Veel verzuimprotocollen zijn bijvoorbeeld 

ongeschikt voor het Ziektewet Eigenrisicodragerschap. Advance helpt u bij het formuleren, 

implementeren en communiceren van een overall beleid. Dat brengt uw protocol up-to-date. 

Daarnaast helpen wij u ook bij de uitvoering van het Ziektewet Eigenrisicodragerschap. 

 

Zij aan zij 

Het zelf uitvoeren van de Ziektewet begeleiding vraagt veel kennis, tijd en inspanning. En die zijn 

niet altijd beschikbaar. De casemanager moet namelijk de noodzakelijke kennis up-to-date 

houden. Hij beschikt graag over een klankbord. En moet daarnaast vaak ook nog andere 

werkzaamheden verrichten. Wij beschikken over een team van ervaren 

casemanagementspecialisten om u als werkgever bij te staan. Afhankelijk van uw wensen 

kunnen wij de uitvoering van het Ziektewet casemanagement geheel of volledig overnemen. 

 

Onze rol 

Bij de uitvoering van het Ziektewet casemanagement houden wij ons bezig met: 

• Het vaststellen van recht, duur en hoogte van de uitkering. 

• Het begeleiden en ondersteunen van de (ex)werknemer bij de re-integratie. 
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Stappenplan 

Advance voorkomt dat u standaard kostbare en langdurige begeleidingstrajecten betaalt. Bij 

sommige dossiers is bijvoorbeeld langdurig casemanagement overbodig. Daarom hanteren wij 

een stappenplan bij onze dienstverlening. Zo betaalt u alleen voor de werkzaamheden die 

Advance daadwerkelijk uitvoert. 

 

 

 

Samenwerking 

Alle partijen hebben belang bij een zorgvuldige uitvoering van de Ziektewet en een snelle 

terugkeer van de zieke (ex)werknemer in het arbeidsproces. Advance vindt het belangrijk dat: 

• De werkgever beseft dat een zieke ex-medewerker geld kost.  

• De zieke (ex)werknemer beseft dat er een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid 

bestaat.  

• Advance ervoor zorgt dat de werknemer, indien mogelijk, zo snel mogelijk weer 

terugkeert in het arbeidsproces.  

 

Daarom is ons uitgangspunt dat wij alle uitvoerende werkzaamheden verrichten en de 

werkgever informeren over de uitkering. De werknemer dient daarbij actief mee te werken aan 

het re-integratieproces en de benodigde informatie te verschaffen. Het is vervolgens de 

werkgever die de uitkering aan de ex-werknemer overmaakt. Zo beseft hij iedere maand weer, 

dat het voorkomen van verzuim geld oplevert. 

 

Contact 
Wilt u meer gedetailleerde informatie over Advance en onze diensten? Kijk op onze website 

www.advance.blue of neem direct contact met ons op via 088 350 60 00 of info@advance.blue.  

Wij bespreken graag persoonlijk de verschillende mogelijkheden. 

Stap 1)
Uitsluitend administratie van de ziek-uit-dienstmelding 
medewerker zonder verdere claimafwikkeling.

Stap 2)
Dit betreft stap 1) aangevuld met consult bedrijfsarts t.b.v. 
vaststelling recht op uitkering en vaststelling hoogte uitkering.

Stap 3)
Deze stap bevat stap 2) aangevuld met volledig 
casemanagement gedurende max 104 weken en bezwaar en/of 
beroep indien Advance dit initieert, of de werknemer dit instelt.
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