
1

De Acture Methode

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid 

De ‘Modernisering Ziektewet’ dwingt werkgevers zich te bezinnen op private uitvoering en 
verzekering van arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 januari 2014 betaalt u al een individuele Ziekte-
wetpremie die stijgt wanneer een tijdelijke kracht ziek uit dienst gaat. Komt zo’n ex-werknemer 
vervolgens in de WGA terecht, dan volgt ook nog eens een hogere premie voor de WGA-flex. 
Die financiële verplichting kan liefst tien jaar duren en maakt het noodzakelijk grip te krijgen 
op instroom, activering en uitstroom van zieke ex-werknemers (zie ook dit filmpje van minder 
dan 1,5 minuut). Eigenrisicodragen is de beste manier om zulke grip te realiseren en kosten te 
besparen. Voor de Ziektewet is dit al mogelijk. Bij de WGA-flex kan het pas vanaf 1 januari 2017, 
en dan uitsluitend voor zowel tijdelijk als vast personeel.

Wie de opties van private uitvoering en verzekering overweegt, zal moeten uitzoeken wat bij 
activering en re-integratie wel en niet werkt. Effectieve schadelastbeheersing is de sleutel. 
Acture is hierin bewezen effectief voor de Ziektewet. En wij zijn ervan overtuigd dat we de 
ervaringen die we daarbij hebben opgedaan, kunnen benutten om u óók te helpen bij private 
uitvoering van de WGA. In dit white paper delen we er alvast enkele met u. Maar we gaan ook 
graag met u in gesprek om samen effectieve begeleiding en schadelastbeheersing in te richten. 
Voor het volledige twaalfjarige traject van ziekte en arbeidsongeschiktheid. En voor al uw werk-
nemers, ongeacht de aard van het dienstverband.

Over Acture
Acture is gespecialiseerd in private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland en neemt 

hierin een leidende positie in. Wij verzorgen schadelastbeheersing voor eigenrisicodragers 

voor de Ziektewet. Daarnaast lossen we WGA-dossiers op voor werkgevers. Bij onze uitvoering 

richten we ons primair op beheersing van de schadelast en het realiseren van herstelmeldin-

gen. Hierin zijn we als enige in Nederland bewezen effectief*.

Acture is ervan overtuigd dat adequate private uitvoering van sociale verzekeringen vraagt 

om een drie-eenheid van uitvoeren-uitbetalen-risicodragen. Hierbij nemen wij ten behoeve 

van de juiste rolverdeling altijd de ziektebegeleiding én de uitbetaling van ziekengeld op ons. 

Want Acture toont dagelijks aan dat effectieve schadelastbeheersing door doortastende uit-

voering de sleutel is tot succes.

www.acture.nl

*  Volgens onafhankelijk onderzoek van AStri is Acture bij uitvoering van de Ziektewet liefst 50% ef-

fectiever dan UWV. De kans op WIA-instroom is bij Acture drie keer zo laag als bij publieke uitvoering. 

Bekijk hier de voornaamste resultaten in 5 minuten.

http://www.deacturemethode.nl
http://pers.acture.nl/overzichtelijk-het-verschil-in-resultaat-acture-vs-uwv/
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Waarom u nú in actie moet komen

Iedere werkgever wil zich voor de volle honderd procent kunnen richten op het succesvol voort-
bestaan van zijn organisatie. Zeker nu. Toch ontkomt u momenteel niet aan een herbezinning 
op de manier waarop u de begeleiding en verzekering van ziek en arbeidsongeschikt personeel 
heeft geregeld.
  Bent u hiervoor verzekerd bij UWV, dan betaalt u te veel premies waar u te weinig schadelast-

beheersing voor terugkrijgt. Eigenrisicodragen is dan een aantrekkelijk alternatief. 
  Heeft u al eerder voor deze optie gekozen, dan is het noodzakelijk opnieuw te kijken naar de 

noodzaak van specialistische ondersteuning en de inrichting van een passend verzekerings-
pakket.

In beide gevallen staat één ding voorop: om u werkelijk volledig op het succes van uw organisa-
tie te kunnen richten, moet u de uitvoering goed hebben geregeld. Ziekte en arbeidsongeschikt-
heid vormen inmiddels zulke forse werkgeversrisico’s dat effectieve schadelastbeheersing van 
levensbelang is. En aan de andere kant liggen er zulke grote besparingskansen dat u de finan-
ciële armslag van uw organisatie fors kunt vergroten als u ze weet te grijpen.

Modernisering Ziektewet
Dat u zich juist nú moet herbezinnen op private uitvoering en verzekering van arbeidsonge-
schiktheid, komt door de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid 
Vangnetters). Deze wet is op 1 januari 2013 in werking getreden en staat ook wel bekend als de 
‘Modernisering Ziektewet’. Dat klinkt aardig, maar betekent in feite niets meer of minder dan 
een forse toename van uw werkgeversrisico’s. De wijzigingen in de Ziektewet vormen hierbij 
maar een klein onderdeel van de veranderingen waar de overheid u mee confronteert.   

Voorlopig sluitstuk
De wet BeZaVa heeft tot doel zowel werkgevers als werknemers te prikkelen tot het voorkomen 
van langdurige arbeidsongeschiktheid bij een tijdelijk dienstverband. Deze maatregel vormt 
– voorlopig – het sluitstuk van een hele reeks ingrepen in de sociale zekerheid die allemaal 
gericht zijn op terugdringing van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Belangrijke stappen in dit 
veranderproces waren:
 verlenging van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte (1996);
 aanscherping van het schattingsbesluit (2000, 2004);
 invoering van de Wet verbetering poortwachter (2001);
 invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (2006);
  en nu tot slot dus invoering van de Wet BeZaVa (2013): introductie premiedifferentiatie Ziekte-

wet en premie WGA-flex (2014), integratie WGA-vast en flex bij eigenrisicodragen WGA (2017)

Drie varianten arbeidsongeschiktheid
Concreet betekenen deze wijzigingen dat UWV bij werknemers met een vast dienstverband, bij de 
keuring na 104 weken loondoorbetaling drie varianten van arbeidsongeschiktheid kan vaststellen:
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Arbeidsongeschiktheid Regeling

Minder dan 35% Geen regeling, geen uitkering

Tussen 35 en 80% WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Tussen 80 en 100%, niet duurzaam WGA

80% of meer, duurzaam IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Bij werknemers met een tijdelijk dienstverband verloopt het traject iets anders, maar is de 
uitkomst hetzelfde. Gaat zo’n werknemer ziek uit dienst, dan komt hij terecht in de Ziektewet. 
Hetzelfde geldt als hij binnen vier weken na afloop van zijn dienstverband ziek wordt. Herstelt 
de ex-werknemer vervolgens niet, dan volgt na twee jaar de keuring door UWV met indeling in 
één van de drie bovengenoemde arbeidsongeschiktheidscategorieën. Voorafgaand aan deze 
termijn is in de laatste wetswijziging een extra keuringsmoment toegevoegd: de jaarkeuring. 
Hierbij bekijkt UWV of de ex-werknemer inmiddels in staat is weer werk te doen waarmee hij 
meer dan 65% kan verdienen van zijn laatstverdiende loon. Als dit zo is, wordt de ex-werknemer 
hersteld gemeld en kan hij op zoek naar werk.

U betaalt de rekening voor instroom in ZW en WGA
Voor u als werkgever schuilt het gevaar in de stijgende instroom in de Ziektewet en vooral de 
WGA. Zowel Ziektewet- als WGA-lasten van werknemers worden aan u toegerekend. U betaalt 
hiervoor sinds 1 januari 2014 naast uw sectorpremie drie gedifferentieerde premies:
  De hoogte van uw premie WGA-vast hangt af van de instroom van werknemers met een vast 

dienstverband in de WGA. Deze premie betaalt u aan UWV of, als u eigenrisicodrager bent 
voor de WGA, aan een verzekeraar.

  De omvang van de nieuwe gedifferentieerde premie WGA-flex hangt af van de instroom in de 
WGA vanuit de Ziektewet. Hierbij tellen in 2015 alle ex-werknemers mee die vanaf 1 januari 
2011 ziek bij u uit dienst zijn gegaan en vervolgens na twee jaar in de WGA zijn ingestroomd.  

  Ziektewetpremie: de hoogte van deze premie hangt in 2015 af van de instroom in de Ziekte-
wet van ex-werknemers die vanaf 1 januari 2013 ziek bij u uit dienst zijn gegaan.

Premiedruk ZW en WGA in 2015

Landelijke premie WGA-vast 0,50%

Landelijke premie WGA-flex 0,25%

Landelijke ZW premie in WerkHervattingsKas 0,40%

Totaal 1,15%

Vanaf 1 januari 2017 wordt het weer iets eenvoudiger. Dan worden de premies voor de WGA-flex en 
de WGA-vast samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA premie. Dit is weliswaar overzichtelij-
ker, maar daarmee niet goedkoper. Want het principe verandert niet: zowel nu als straks betaalt ú 
de rekening voor instroom in de WGA, ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband.
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Enkele veelgebruikte termen en hun betekenis
De sociale zekerheid staat bol van het vakjargon en de soms duister klinkende afkortingen. 

Voor wie het af en toe begint te duizelen zetten we hieronder enkele veelgebruikte termen en 

hun betekenis op een rijtje.

Vangnetter  zieke ex-werknemer ingestroomd in de Ziektewet 

WGA-vast  populatie in de WGA ingestroomd vanuit vast dienstverband 

WGA-flex populatie in de WGA ingestroomd vanuit de Ziektewet (vangnet)

De logica achter de drie premies
Wie wil begrijpen waarom de overheid tot deze systematiek met liefst drie premies is gekomen, 
moet een blik werpen op de omvang en samenstelling van de groep gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten. Om te beginnen hebben alle maatregelen vóór de Wet BeZaVa wel degelijk effect ge-
had. Het aantal Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering nam af en de instroom 
is flink verminderd (zie figuur 1). 

Figuur 1  Instroompercentages arbeidsongeschiktheidsregelingen

 (Bron: UWV)

Er is echter een belangrijke kanttekening. In 2010 bleek uit een evaluatie dat het effect beperkt 
bleef tot de instroom in de WGA vanuit een vast dienstverband. Tegelijkertijd nam de instroom 
vanuit de Ziektewet inmiddels zulke vormen aan dat liefst 55% van alle instroom nu daar van-
daan komt. En dat terwijl slechts een zesde van de beroepsbevolking op basis van een flexibel 
contract aan het werk is en dus in het Ziektewetvangnet terecht kán komen. Kort gezegd komt 
het erop neer dat de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid in het geval van een tijdelijk 
dienstverband vele malen groter is dan wanneer een medewerker een vast dienstverband heeft. 
Het gevolg laat zich raden: ‘vangnetters’ maken verhoudingsgewijs een steeds groter deel uit 
van de WGA-populatie (zie figuur 2).  
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Figuur 2  Verhouding vaste krachten en vangnetters bij nieuwe WGA-uitkeringen

 (Bron: Memorie van Toelichting Wet BeZaVa)

Deze ontwikkeling is de overheid een doorn in het oog. De nieuwe systematiek met liefst drie 
gedifferentieerde premies heeft dan ook een duidelijk doel: werkgevers individueel prikkelen 
om actie te ondernemen als een medewerker ziek uit dienst gaat. Vóór 2014 werd zowel de 
Ziektewet als een eventueel daaropvolgende WGA-uitkering bekostigd uit collectieve sector-
premies. Individuele werkgevers merkten hierdoor niets van meer of minder instroom van zieke 
ex-werknemers in deze regelingen. Ook ervoeren ze geen prikkel om zo’n werknemer weer aan 
de slag te krijgen. Gezien het succes van de gedifferentieerde WGA-premie voor vaste krachten 
lag het voor de hand om zo’n prikkel alsnog in te voeren bij de Ziektewet en de WGA-flex.  

Wat betekent dit nu voor u?
We zeiden het hiervoor al: u betaalt de rekening. Dit gold al langer voor instroom van vaste 
werknemers in de WGA, maar sinds 1 januari 2014 dus ook voor instroom van zieke ex-werk-
nemers in de Ziektewet en de WGA-flex. Aan dat principe kunt u niets veranderen. Maar aan  
de omvang van uw onkosten en de kwaliteit van de ziektebegeleiding en re-integratie die u 
ervoor terugkrijgt des te meer. Een paar feiten op een rijtje.

1  Bij publieke verzekering betaalt u te veel en krijgt u te weinig. Bent u op dit moment 

publiek verzekerd voor de Ziektewet en/of de WGA, dan betaalt u in verhouding veel premie 

voor op zijn best matige activerings- en re-integratie-inspanningen. Zowel bij de Ziektewet 

als bij de WGA is snelle activering van de zieke (ex-)werknemer cruciaal. Maar UWV-proces-

sen zijn daar niet op ingericht.

2  U heeft (betere) alternatieven. Meerdere opties zijn denkbaar. Uw organisatie kan eigen-

risicodrager worden voor de Ziektewet en de ziektebegeleiding en activering beleggen bij 

een partij die deze taken beter uitvoert dan UWV. Iets soortgelijks is denkbaar door eigen-

risicodrager te worden voor de WGA. Dit kan nu nog alleen voor de WGA-vast, maar vanaf 

2017 ook voor WGA-flex en WGA-vast samen.

>

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008

Vangnetter

Vaste kracht

2009 2010 2011



6

3  Het Nieuwe Eigenrisicodragen vraagt om een totaaloplossing. Binnen de nieuwe WGA 

wordt u afgerekend op arbeidsongeschiktheid van ál uw werknemers, ongeacht de aard van 

het dienstverband. Ook eigenrisicodragen voor deze regeling kan straks uitsluitend voor 

de combinatie van vaste én tijdelijke werknemers. Daarom vraagt dit nieuwe eigenrisico-

dragen om een totaaloplossing. U kunt het zich niet veroorloven om u tot één groep werk-

nemers te beperken.

4  Schadelastbeheersing in de Ziektewetperiode is hierbij cruciaal. Een steeds groter ge-

deelte van de nieuwe WGA-uitkeringen gaat naar vangnetters die doorstromen vanuit de 

Ziektewet. Weet u die kraan dicht te draaien, dan slaat u twee vliegen in één klap: lagere 

Ziektewetpremies én minder instroom in de WGA. Dit laatste levert een nog veel grotere 

besparing op.

5  Doortastende uitvoering is de sleutel tot succes. U heeft wellicht gehoord dat verzeke-

raars fors verlies hebben geleden op eigenrisicodragen voor de WGA. Daar hoeft u zich niet 

door te laten afschrikken. Verzekeren is op zichzelf geen oplossing, hoogstens het finan ciële 

sluitstuk ervan. Daadwerkelijk uw kosten beperken doet u door te zorgen voor effectieve 

schadelastbeheersing, in de vorm van doortastende activering en ziektebegeleiding.

Tijd om in actie te komen!
Kortom: het is tijd om in actie te komen. Want als u dan toch degene bent die de rekening 
 betaalt, hoort u ook te bepalen hoe hoog die rekening uitvalt en welke kwaliteit u ervoor 
 terugkrijgt. En het kan gegarandeerd goedkoper én beter dan via publieke verzekering. Alle 
werk gevers moeten vóór 1 oktober 2016 kiezen of ze wel of niet willen eigenrisicodragen voor  
de Nieuwe WGA. Maar wie tegen die tijd goed voorbereid wil zijn, blijft nu niet stilzitten.  
De ideale manier om te starten met het managen van risico’s is eigenrisicodrager worden  
voor de Ziektewet. Daarnaast is het raadzaam om nú werk te maken van maximale keuze-
vrijheid in de toekomst, door uw lopende WGA-dossiers op te (laten) schonen.

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet
Als u zichzelf écht de tijd gunt om het flexrisico in de vingers te krijgen, wordt u zo snel mogelijk 
eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Zo neemt u zelf de regie over de re-integratie van zieke 
flexkrachten in handen. Dit is de beste manier om het verblijf in de Ziektewet te beperken en 
kostbare doorstroom naar de WGA te voorkomen. En de perfecte voorbereiding op de keuze 
voor een eventueel eigenrisicodragerschap voor de Nieuwe WGA. Als u hierover beslist vóór 1 
april 2015, heeft u nog anderhalf jaar om ervaring op te doen. 

Lopende WGA-dossiers opschonen
Een andere actie die u zeker moet overwegen, is het opschonen van uw huidige WGA-dossiers. 
Naarmate uw WGA-schadelast geringer is, heeft u straks meer keuzevrijheid bij het overwegen 
van uw opties rond de Nieuwe WGA. Want die schadelast bepaalt of eigenrisicodragen een 
reële optie is, en tegen welke voorwaarden u het risico eventueel kunt beleggen bij een private 
verzekeraar. Bent u publiek verzekerd voor de WGA, dan is het vooral zaak om per dossier de 
succeskans bij het aanvragen van een herbeoordeling te overwegen. Bent u eigenrisicodrager, 
dan is ook een impuls bij de re-integratie door het inschakelen van specialisten een goede optie.
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Uw mijlpalen op de weg naar 2017
Hieronder zetten we uw mijlpalen op de weg naar 1 januari 2017 op een rijtje.

Roadmap 1-1-2017: tijdig klaar voor de Nieuwe WGA

1 januari 2017 Start Nieuwe WGA

1 oktober 2016 Deadline keuze eigenrisicodragen Nieuwe WGA

1 januari 2016 Einddatum nu lopende verzekeringscontracten eigenrisicodragen WGA

1 oktober 2015 Beslismoment eigenrisicodragen ‘oude’ WGA (vaste dienstverbanden)

1 juli 2015 Ingangsdatum eigenrisicodragen ZW, eerstvolgende kans om grip op flexrisico te orga-

niseren vóór start Nieuwe WGA

1 april 2015 Eerste deadline keuze eigenrisicodragen ZW, beslismoment organiseren grip op flexrisico

Een effectieve private oplossing: zó richt u het in

Als u de opties van private uitvoering en verzekering overweegt, komt u uiteindelijk altijd voor 
de vraag te staan wat bij activering en ziektebegeleiding wel en niet werkt. Effectieve schade-
lastbeheersing is de sleutel tot kostenbesparing. Acture is hierin bewezen effectief voor de 
 Ziektewet: bij het activeren van vangnetters scoren wij liefst 50% beter dan UWV. En we zijn 
ervan overtuigd dat we de ervaringen die we hierbij hebben opgedaan, kunnen benutten om 
u óók te helpen bij private uitvoering van de WGA. Hieronder zetten we alvast zes praktische 
aanbevelingen voor u op een rij.

Aanbeveling 1: creëer een drie-eenheid
Effectieve schadelastbeheersing is de sleutel, maar dat betekent niet dat u alleen hierop moet 
focussen of er zelf mee aan de slag moet. Integendeel zelfs. Wij hebben bij onze uitvoering van 
de Ziektewet ondervonden dat een drie-eenheid van uitvoeren-uitbetalen-risicodragen het 
beste werkt. En we weten inmiddels ook dat die aanpak voor de WGA het beste recept is. 
Binnen de drie-eenheid zijn drie partijen actief op basis van een heldere rol- en taakverdeling:

DE ACTURE METHODE

Risicodrager

Uitvoerder                                   Werkgever

De werkgever wordt eigenrisicodrager.

De uitvoerder voert uit voor de eigenrisicodrager.

De risicodrager (de werkgever zelf of waar nodig een verzekeraar) draagt het risico.
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De juiste prikkels voor alle partijen
In onze ervaring garandeert alleen deze rol- en taakverdeling dat alle partijen de juiste prik-

kels krijgen. Maar ook dat er geen prikkeling plaatsvindt die juist ongewenst is.  

  Als werkgever hoeft u zich niet te ontwikkelen tot een juridisch deskundige of een  specialist 

sociale zekerheid. U kunt zich volledig concentreren op uw kerntaak: het succes van uw 

 organisatie vergroten. 

  De uitvoerder wordt maximaal gestimuleerd om (ex-)werknemers snel te activeren en 

duurzaam loonwaarde te creëren. Hier is hij zelf direct bij gebaat. En daar zal hij zich dus 

ook volledig in specialiseren en optimaal voor inzetten.

  De risicodrager  (de werkgever zelf of een verzekeraar) kan volledig focussen op het organi-

seren of bieden van financiële zekerheid. Zonder zich op terreinen te hoeven begeven waar 

hij niet thuis hoort (zoals de medische gegevens van zieke werknemers) en zich niet thuis 

voelt (zoals de uitvoering).

Aanbeveling 2: beleg de uitvoering bij één gespecialiseerde partij
Juist omdat effectieve schadelastbeheersing cruciaal is, moet u zich er niet te veel zelf mee 
willen bemoeien. En een eventuele verzekeraar al evenmin. U bent specialist in het aansturen 
van eigen organisatieprocessen. En een verzekeraar is dat op het gebied van risico-inschat-
ting en financiële dekkingen. Activering en begeleiding van zieke (ex-)werknemers zijn totaal 
andere takken van sport en vragen om specialistische medische en arbeidsjuridische kennis en 
kunde. Schakel daar dus ook een specialist op die terreinen voor in. Maar zorg er ook voor dat 
die uitvoeringsspecialist er een direct belang bij heeft om zijn werk maximaal effectief te doen. 
Beschouw de uitbetaling van ziekengeld als een onderdeel van de uitvoering, en beleg deze 
taak samen met de activering en ziektebegeleiding bij één partij.

Aanbeveling 3: zorg dat u zo snel mogelijk loonwaarde creëert
Iedere dag waarop een (ex-)werknemer door ziekte niet werkt, kost u geld waar u niets voor 
terugkrijgt. Dit geldt voor de periode van loondoorbetaling, voor verblijf in de WGA-vast en nu 
ook voor verblijf in de Ziektewet en de WGA-flex. En het is een goede reden om de werknemer 
zo snel mogelijk te activeren. Onze ervaringen met de Ziektewet hebben ons ook geleerd dat 
het hebben van werk de beste stimulans is voor herstel. En we zijn ervan overtuigd dat het ook 
binnen de WGA een minstens zo belangrijke reden vormt voor beperking van de arbeidsonge-
schiktheid. Werk structureert, zorgt voor een sociale omgeving en geeft een gevoel van eigen-
waarde. Mensen worden niet beter van niets doen. Het is alleen de kunst om werk te vinden dat 
bij hun situatie past. 

Aanbeveling 4: praat niet over, maar mét de werknemer
Adequate private uitvoering van de Ziektewet vraagt om direct contact met de (ex-)werknemer. 
Wij geven u op een briefje dat het binnen de WGA niet anders is. Over een zieke praten is soms 
noodzakelijk, maar lost op zichzelf niets op. Het is juist zaak om mét de (ex-)werknemer in ge-
sprek te gaan. Want alleen een persoonlijk gesprek biedt mogelijkheden om iemand in positieve 
zin te beïnvloeden. En de meeste andere middelen – zoals een brief – roepen vaak alleen maar 
weerstand op. Effectieve schadelastbeheersing vraagt dus om het organiseren van persoon-
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lijk contact: een gesprek bij de werknemer thuis of op een neutrale locatie. Hier zal een goede 
uitvoerder altijd op focussen.

Aanbeveling 5: accepteer dat activering gepaard gaat met emotie
Als er één ding is dat wij als private uitvoerder van de Ziektewet hebben geleerd, is het wel dat 
bij persoonlijk contact met zieke (ex-)werknemers de nodige emotie kan optreden. Want het 
is niet leuk om door ziekte uit te vallen. En het is ingrijpend als je je vervolgens misschien wel 
op ander werk moet richten. Het kost moeite en energie om oude verwachtingen los te laten 
en je af te vragen wat ervoor in de plaats komt. Wie mensen die boodschap komt brengen, kan 
 emotie verwachten. Boosheid, teleurstelling, verdriet. Wij hebben geleerd dit te accepteren en 
er ruimte voor te bieden. Een emotionele reactie betekent niet dat de boodschap of de aanpak 
niet klopt, wel dat het niet altijd gemakkelijk is om die te aanvaarden. Dat de kans op zulke 
emoties groot is, pleit wederom voor persoonlijke aandacht. Maar ook voor uitvoering door een 
externe specialist die niet wordt gehinderd door een werkrelatie met de persoon in kwestie.

Belangrijke kanttekening: ZW en WGA zijn niet hetzelfde 
HHet mag intussen duidelijk zijn dat wij overtuigd zijn van de waarde van onze Ziektewet- 

ervaringen voor de WGA. Veel van wat we daar hebben geleerd, benutten we om samen met u 

een passende private oplossing voor de WGA in te richten. Tegelijkertijd beseffen we heel goed 

dat de Ziektewet en de WGA een uiteenlopende dynamiek kennen. Om een belangrijk voor-

beeld te noemen: in tegenstelling tot een vangnetter heeft een (ex-)werknemer in de WGA al 

minstens 104 weken arbeidsongeschiktheid én een uitgebreide keuring bij UWV achter de rug. 

Dit vraagt om een zorgvuldiger afgewogen aanpak bij de activering en begeleiding. Tegelijker-

tijd is het zaak niet te veel in te leveren op de voortvarendheid die volgens onze ervaringen 

met de Ziektewet noodzakelijk is.
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Ziektewet en WGA hebben veel overeenkomsten maar zijn niet hetzelfde. Daarom blijft goede 
uitvoering steeds een kwestie van zoeken naar de juiste balans. Niet blindelings kopiëren, maar 
doordacht profiteren van elders opgedane ervaring en die steeds op de juiste waarde weten 
te schatten. Die uitdaging gaat Acture graag samen met u aan. Hieronder zetten we kort op 
een rijtje wat wij u als ervaren marktleider op het gebied van private uitvoering van de Sociale 
Zekerheid te bieden hebben.

  Alle deskundigheid binnen handbereik: naast onze eigen casemanagers hebben wij een net-
werk van arbeidsdeskundigen, medisch specialisten, bedrijfsartsen, jobcoaches en jobhunters. 
Samen zorgen die ervoor dat uw (ex-)werknemer weer gezond en duurzaam aan het werk kan.

  Grip op verzuim van ex-werknemers: Acture bespaart Nederlandse bedrijven en instellin-
gen miljoenen euro’s aan premie per jaar door proactief invulling te geven aan eigenrisico-
dragerschap voor de Ziektewet. De gemiddelde uitkeringsduur bij Acture is liefst 50% korter 
dan bij UWV. 

  Beperking instroom WGA-flex: premiekosten besparen door eigenrisicodragen voor de 
Ziektewet mag in onze optiek geen doel op zich zijn. Het is vooral ook een middel om in-
stroom in de WGA-flex vanuit uw organisatie te beperken. Bij UWV is de kans op instroom in 
de WGA-flex 0,7%. Bij Acture ligt het op 0,2%. Drie keer zo laag dus!

  Een stabiele en betrouwbare businesspartner: als marktleider op het gebied van eigenrisi-
codragen voor de Ziektewet zijn wij al jaren een stabiele businesspartner. We nemen inmid-
dels zo’n 30% van alle Ziektewetuitkeringen in Nederland voor onze rekening.

Met Acture bent u klaar voor het Nieuwe Eigenrisicodragen
Met de Acture Methode heeft u de sleutel tot effectieve schadelastbeheersing voor zowel de 

Ziektewet als de nieuwe WGA in handen. Wij beschikken over een schat aan ervaring en zijn 

aantoonbaar in staat om uw instroomcijfer in de WGA-flex te beperken. Met ons bent u klaar 

voor het Nieuwe Eigenrisicodragen, inclusief alle nieuwe flexrisico’s.

Neem daarom gerust contact met ons op. We helpen u graag verder:

  Acture geeft u na een inventarisatie een voorstelling van de potentiële besparingen op zo-

wel de korte als de lange termijn.

  We maken gebruik van de gegevens van uw organisatie, uw sector en onze eigen ervarings-

cijfers om een eerlijk en transparant voorstel neer te leggen.

  Indien u een risicoafdekking wenst in de vorm van een verzekering, pakken wij dit samen 

met uw verzekeringsadviseur op. Acture is geen verzekeraar of verzekeringsadviseur en 

werkt volledig zelfstandig en onafhankelijk.

Acture BV
Kerkenbos 12-38 • 6546 BE Nijmegen • 024 - 890 94 70 • info@acture.nl • www.acture.nl


