
Ontwikkelingen WGA ERD per 2017

Achmea, Apeldoorn, 14 november 2016



Opening en welkomstwoord

Jack Hommel, Directeur bij Achmea NV &

Peter Abelskamp, voorzitter NVIA



NVIA actie Kansengrijpen



Programma vandaag

13:45 - 14:15 uur Marieke Smit, HR Expert Gezond & Veilig werken 

bij Postbedrijf Sandd

14:15 - 15:00 uur Max Kaspers, Senior Risk Consultant Triple A – Risk 

Finance

15:00 - 15:30 uur (netwerk-)pauze

15:30 – 16:15 uur Wibaut Jeurissen, Senior Controller bij UWV

16:15 - 17:00 uur Drs. Bart van Helvoort

Registermakelaar in Assurantiën / directeur Taylor Mates

17:00 - 17:30 uur Borrel



Marieke Smit

HR Expert Gezond & Veilig werken bij Postbedrijf Sandd

Seminar 1-10-2014 AJ.pptx




Sandd in Beweging ■

■ 14 november 2016

Marieke Smit
HR Expert Gezond & Veilig werken



Sandd

 Sandd staat voor Sort and Deliver

 Opgericht in 1999

 We bezorgen geadresseerd drukwerk zoals 

brieven, direct mail en magazines voor onder 

meer de overheid, banken en uitgeverijen

 Ons marktaandeel in Nederland is 24%

■Sandd in Beweging



Wij zijn Sandd!

 Het meest enthousiaste en efficiënte postbedrijf van Nederland

■Sandd in Beweging

2.000

Klanten

25

Vestigingen

15.500

Medewerkers

758.000.000

Poststukken per jaar

Niets houdt ons tegen!



Sandd als werkgever:

 2 B.V.’ s met personeel

 Jonge snelgroeiende organisatie

 Dynamische omgeving

o markt

o politieke vraagstukken

 Flexibiliteit, ambitie, 

ondernemerschap, lef!

■Sandd in Beweging



Sandd Postverspreiders BV

Loonsom: € 22.000.000

Gemiddelden:

 5000 medewerkers (350 FTE)

o 3000 vrouw

o 2000 man

 Contracten 100% parttime

o 3500 onbepaalde tijd

o 2000 bepaalde tijd

■Sandd in Beweging
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Leeftijdsopbouw 

Postverspreiders BV



Sandd BV

Loonsom: € 27.000.000

Gemiddelden:

 1450 medewerkers (775 FTE)

o 600 vrouw

o 850 man

 Contracten 75% fulltime, 25% parttime

o 1150 onbepaalde tijd

o 300 bepaalde tijd

■Sandd in Beweging
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Samen werken aan duurzame inzetbaarheid
 Gezond & Veilig werken

Onze medewerkers mogen rekenen op een gezonde en veilige werkomgeving; 

wij rekenen op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid

 Samen verantwoordelijk voor een gezonde 

organisatie 

persoonlijke gezondheid     organisatie gezondheid

 Samen verantwoordelijk bij arbeidsongeschiktheid

Eigen regie model, gedragsmodel

■Sandd in Beweging



Eigenrisico dragen

Integrale visie op schadelastbeheersing, re-integratie, 

preventie en inzetbaarheid.

Beweegredenen:

 Financieel

 Verander(en)de wetgeving (WGA flex)

 Visie op werkgeverschap en arbeidsongeschiktheid

 Regie op re-integratie en de processen (administratie) 

■Sandd in Beweging



De ontwikkelingen bij Sandd 

■Sandd in Beweging

•Start WGA ERD

•Sandd BV

•Postverspreiders 
BV 

2012

•Processen op orde

•Samenwerking en 
processen extern 
op orde

2013
•WGA ERD blijven

•Juli ZW ERD 
Postverspreiders 
BV

2014

•Optimaliseren ZW ERD

•Schadelast beheersen

2015
•Postverspreiders 
WGA UWV

2016

•???

2017



Stand van zaken Sandd BV

■Sandd in Beweging

Ziekteverzuim t/m Q3 2016

Werkgever aantal medewerkers
meldings 

frequentie
% nul verzuim

verzuim% 
september 2016

verzuim% 
september 2015

12 mnds 
voortschrijdend 

gemiddeld verzuim % 
t/m september 2016

voortschrijdend 
gemiddeld verzuim % 
t/m september 2016

Sandd BV 1376 0,73 73% 6,2% 4,1% 5,3% 5,3%

Sandd Postverspreiders BV 4059 0,27 27% 2,4% 2,2% 2,7% 2,7%

Totaal 5435 0,39 73% 5,1% 3,5% 4,6% 4,6%

Aantal WGA dossiers:
WGA flex: 4
WGA vast: 10

WGA instroom  – uitstroom:
2014 0 2
2015 3 1
2016 1 2



De uitdagingen

 De Sandd context en -informatie 

aanleveren t.b.v. analyse

 Maatwerk krijgen bij de 

verzekeraars

 Passende samenwerkingspartner

vinden

 Keus m.b.t. ZW ERD (wel of niet 

zelf uitvoeren) en WGA ERD?

■Sandd in Beweging



…op weg 

naar 2017!!

#nietshoudtonstegen!

#SanddinBeweging

■Sandd in Beweging



Marieke Smit
HR Expert Gezond & Veilig werken

e: mariekesmit@sandd.nl

m: 06-52887361



Max Kaspers

Practice Leader Non-Life Triple A – Risk Finance

Seminar 1-10-2014 AJ.pptx


Private premie versus     Publieke premie

Max Kaspers

14 november 2016
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Agenda 

 Premiestelling

 Terugkijkend

 Vergelijking met UWV

 Vooruitkijkend

 Toelichting premiemodel

 Privaat

 Publiek

 Kansen voor privaat

 Casus

 Kansen voor de adviseur
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Premie BV Nederland achteruitkijkend
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80%

20%

Verdeling loonsom vast en flex0,79% 0,60%

0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6%

Vast

Flex

2,32%

1.16%

0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5% 1,8% 2,1% 2,4% 2,7%

Vast

Flex

Benadering

Vast = onbepaald

Flex = uitzend, bepaald en oproep

1,39%

1,16%

2,32%



Premiestelling UWV 2017
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Groep Loon Premie

Klein < 322.000 Sectorale premie

Middelgroot 322.000 – 3.220.000 Mix van Sector en individueel

Groot > 3.220.000 Op basis van individuele lasten

Premies UWV 2017 Gem Min Max

0,74% 0,18% 2,96%

Premies UWV Structureel

Vast 1,0%



Premiemodel – analyse 

premie verzekeraar vs

UWV
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 Flex risico is twee maal zo groot als het vast risico

 Premie BV Nederland is 1,39% (0,79% vast en 0,60% flex)

 UWV verwacht structurele premie van 1,00% (0,60% vast en 0,40% flex)

 Gemiddeld gat van 28% met het UWV!

0,79%

0,60%

0,60%

0,40%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

Privaat

Publiek

Vast

Flex



 De risicopremies op basis van het verbondsmodel zijn terugkijkend

 Dataset van het UWV over schadejaren 2008-2011 voor de BV Nederland

 Op basis risicostatistieken voor de schadejaren 2012-2013 herijking

 Noodzaak voor een vooruitkijkende, kwalitatieve ‘expert-judgement’ analyse

 Analyse stelselwijziging (WW duur, keuring na één jaar, wijziging risico 

eigenaarschap van het flexrisico) 

 Verwachte/mogelijke effecten van de BeZaVa en WWZ wetgeving op de instroom 

en uitstroom

 Specifiek claim gedrag van de flexpopulatie

 Beheersmaatregelen in het schadebeleid en -proces

 Flex risico is 2 keer groter dan vast

 Grote verbetercapaciteit!

Premie vooruitkijkend
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 Neem actuele ontwikkelingen mee

 Zorg dat schadebelastbeheersing top is

 Prijs het effect van schadelastbeheersing en waarnemingen portefeuille goed in

 Zorg voor

 goede premiedifferentiatie voor kleine ondernemingen 

 een stabiele premiestelling voor middelgrote ondernemingen

 een lage kostenloading en win het  op prijs bij grote ondernemingen met een 

goed risicoprofiel

Optimalisatie premie
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 UWV heeft raming structurele flex premie verlaagd naar 0,5% naar 0,4%.

 Vraag is of en op welke wijze verzekeraars het Verbondsmodel op basis recente 

cijfers hebben aangepast en hoe er door de verzekeraars door de voorruit 

gekeken wordt.

 Flex risico biedt ruimte voor verbetering.
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Verwachtingen



Markov-model WGA ERD

Actief

WGA 
Volledig 

WGA 
Partieel 

IVA

Uitstroom
35 min
Herstel
Sterfte

WGA 
Partieel

WGA 
Volledig 
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Instroomkans  partieel ao afhankelijk van loon, leeftijd en arbeidsrelatie

• Man

• Onbepaald contract

• Partieel ao

• Man

•Uitzendkracht

•Partieel ao
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Instroomkans  volledig ao afhankelijk van loon en leeftijd 

•

•Man

•Onbepaald contract

•Volledig ao
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1000  arbeidsongeschikten 

1 jaar projectie
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1000 arbeidsongeschikten

5 jaar projectie



 Uitstroom en doorstroom in het WGA ERD model is laag. 

 Model is vastgesteld op basis van cijfers tot en met 2013.

 Kalibratie van model op basis van waarnemingen portefeuille en verwachtingen is 

zeer belangrijk.

 Verbeter potentie door- en uitstroom!

 Beïnvloeding risico dient plaats te vinden in de eerste twee jaar van ziekte.
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Conclusies uitstroom



 Grote bedrijven, volledig individuele premie.

 Bij middelgroot mix tussen sectoraal en individuele premie.

 De individuele premie is opgebouwd uit een rekenpercentage en een opslag.

 Deze opslag verhoogt of verlaagt het rekenpercentage op basis van het 

individueel werkgeversrisico. 

 Opslag = correctiefactor * (individueel werkgeversrisico – gemiddeld 

werkgeversrisico)

 Individueel werkgeversrisico is de uitkeringen op jaar t-2 gedeeld door de 

loonsom over de jaren t-6 tot en met t-2.

 In de berekening van het WGA-flex risico worden WGA-flex uitkeringen betrokken 

waarvan het eerste recht is ingegaan in 2012!

UWV Premie
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 Loonsom: € 6,2 miljoen

 Schadelast van €15.000 in 2015.

 Risicopercentage voor 2017 is dan 15.000/6.200.000 = 0,24%

 Gemiddeld werkgeversrisico is 0,39%

 Opslag = 1,47 * ( 0,24% -/- 0,39%) = -0,22%

 Rekenpercentage is 0,76%

 Individuele premie = 0,76% + -0,22% = 0,54% 

Casus, weinig schade
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 Loonsom: € 6,2 miljoen

 Schadelast van €65.000 in 2015.

 Risicopercentage voor 2017 is dan 65.000/6.200.000 = 1,05%

 Gemiddeld werkgeversrisico is 0,39%

 Opslag = 1,47 * ( 1,05% -/- 0,39%) = 0,98%

 Rekenpercentage is 0,76%

 Individuele premie = 0,76% + 0,97% = 1,73%

Casus,  veel schade
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Trends in UWV premie

 Gemiddeld risico en 

premies gaan oplopen door 

ingroei van vast en flex
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Prijsdifferentiatie en concurrentie
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 Concurrentie mogelijk met het UWV door prijsdifferentiatie

 Grote invloed van salaris, leeftijd en type dienstverband op de risicopremie

 Relatief goede risico’s krijgen hiermee een lagere premie, slechtere risico’s een hogere 

premie

 Concurrentie met overige verzekeraars in speltheoretische context

 Niet alle verzekeraars willen of kunnen gedifferentieerd tariferen

 UWV differentiëert niet voor klein

 Verzekeraar die als minderheid in de markt niet differentieert, introduceert antiselectie

Schadelast

R
is
ic
o
p
re
m
ie

Positieve rendementsbijdrage

Neutrale rendementsbijdrage

Negatieve rendementsbijdrage

Specifieke doelgroep/sector

Veel concurrentie



Differentiatie voor klein biedt kansen voor 

tegen lage sectorale premie van 

40

Kans verzekeraars bij klein 
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Casus, zakelijke dienstverlening, 

25 werknemers, 1 instromer in 2016

 Premie indien 1 schade in 2016

 Premie indien geen schade



Kans bij middelgrote bedrijven voor 

bij hoge uwv premie door enkele toevalschaden
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Kans verzekeraars bij 

middelgroot 



 Onderneming is groot genoeg om private premie volledig te baseren op 

risicopercentage.

 Ontwikkeling premie parameters zijn zodanig vastgesteld dat gemiddeld UWV 

premie in structurele situatie 1,0% is.

 Private premie = risico-percentage verhoogd met 

 werkgeverslasten 

 25% kosten van de bruto premie

 opslag voor ingroei (rentehobbel effect)

 Verondersteld wordt dat rekenrente = indexatie

43

Vergelijking premies voor 

grote onderneming 
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Vergelijking premies voor 

grote onderneming 
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Vergelijking premies voor 

grote onderneming 
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Vergelijking premies voor 

grote onderneming 
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 Er zijn kansen voor verzekeraars om op prijs te concurreren bij de “betere” 

risico’s indien de kostenloading (inclusief kapitaalskosten) < 25% is.

 Voor de “slechte” risico’s is de prijsstrategie zeer lastig. Het moet dan komen van 

de schadelastreductie!
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Kansen verzekeraars bij 

grote werkgevers (>500)



 Privaat is een goede optie voor onder andere de volgende groepen:

 Kleine ondernemingen met een goed risico-profiel:

 Jong 

 Hoge salarissen

 Veel onbepaalde contracten

 Middelgrote ondernemingen met  schade

 Staartlasten blijven achter bij UWV

 Verzekeraars straffen enkele schaden minder snel af

 Bij grote ondernemingen kan privaat aantrekkelijk zijn voor de betere risico’s 

indien een lage kostenloading wordt gehanteerd.  

 Bij grote ondernemingen kan privaat aantrekkelijk zijn bij de “slechtere” risico’s 

indien de schadelastreductie succesvol wordt geïmplementeerd.

Kansen voor privaat
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Sandd BV
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Casus Sandd B.V.

Gemiddeld salaris is € 18.621



 Risicoprofiel is ongunstig op basis van risicokenmerk inkomen.

 Andere risicokenmerken zijn neutraal.
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Casus Sandd B.V.
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Casus Sandd B.V.



 Instroom in de periode 2014-2016 is zeer laag ten opzichte van risicoprofiel.

 Instroom wordt voor 23% meegewogen in premiestelling.

 Dit leidt tot 17% korting door goed schadeverleden.

 Indien over een periode van 6 jaar hetzelfde instroomprofiel wordt 

gerealiseerd: 28% korting door goed schadeverleden. 
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Casus Sandd B.V.



Casus zakelijke dienstverlening



 500 werknemers

 € 25.000.000 loonsom

Casus Zakelijke dienstverlening
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Risicoprofiel
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 Geslacht

 Relatief veel mannen

 Inkomen

 Max SV jaarloon doorgeven bij de personeelsgegevens

 Veel hoge inkomens

 Arbeidsrelatie

 Positieve verhouding onbepaald en bepaald dienstverband

 Leeftijd

 Relatief oud

Risicoprofiel
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 De verhouding onbepaald en bepaald dienstverband (98%-2%) heeft een 

gunstig effect op de private premiestelling.

 De leeftijdsopbouw heeft een ongunstig effect op de private premiestelling.

 Hoge inkomens heeft een positief effect op de premiestelling. 

Vergelijking met 
sectorale premies
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 In deze casus wordt de private premiestelling gebaseerd op instroom 2009-

2015.

 Er zijn echter 3 zekere instromers in 2016. 

Instroomcijfers
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 Instroom in de periode 2009-2015 is zeer laag ten opzichte van risicoprofiel.

 Instroom wordt voor 11% meegewogen in de premiestelling.

 Dit leidt tot 5% korting door goed schadeverleden.

Schadelastweging
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 Projectie schadelast is op basis van

 de huidige schadegevallen 

 verhoogd met instroom op basis van risicoprofiel dat ten grondslag ligt aan 

“private” kansstelsel

 Stijging schadelast 2016 door 3 instromers

Schadelast
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 Projectie schadelast is op basis van

 de huidige schadegevallen 

 verhoogd met instroom op basis van risicoprofiel dat ten grondslag ligt aan 

“private” kansstelsel

 Stijging schadelast 2016 door 3 instromers

Projectie premie publiek
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Premies in de markt
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UWV 
(gemiddeld op 
basis 3 jaar)

Verzekeraar A Verzekeraar B Verzekeraar C

Premiepercentage 0,88% 0,62% 0,73% 0,58%

Premie €220.000 €155.000 € 183.000 €145.000
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Variant 1: 3 instromers van 2016 stromen in 2015 
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Variant 2 : 3 instromers van 2016 stromen in 2009 



 Maak een goede vergelijking tussen private premie en publieke premie:

 Vergelijk niet alleen met publieke premie 2017 maar ook met de verwachte 

ontwikkeling publieke premie

 Maak scenario’s voor de  premieprojectie: 

 Gemiddelde, lage en hoge in- en uitstroom

 Moment van instroom

 Laat het effect zien van schadelastbeheersing 

 Maak periodiek een doorrekening

 Volop kansen voor een goed advies voor publiek verzekerde ondernemingen:

 Staartlasten blijven achter

 Premie van UWV is goed voorspelbaar

 Business case is snel gemaakt!

Kansen voor de adviseur

66



67

Premie Projectietool
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Premie Projectietool



Contactgegevens
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Max Kaspers

+31 (0)6 8394 7409

max.kaspers@aaa-riskfinance.nl



Pauze

Seminar 17-11-2014 BB.pptx


Wibaut Jeurissen

Senior Controller bij UWV

Seminar 1-10-2014 AJ.pptx


Ontwikkelingen WGA
wetgeving & hybride markt

Wibaut Jeurissen



UWV en Belastingdienst

 Premies en ERD-schap

 UWV: Vaststelling premies en parameters WGA en ZW

 UWV: Berekening premies WGA en ZW per werkgever

 BD: Beschikking van premies aan werkgevers

 BD: Verwerken aanvragen eigenrisicodragerschap

 BD: Inning van de WGA en ZW premies (o.a.)

 Re-integratie

 UWV: Inzet re-integratie omslagleden

 Uitkeringen

 UWV: Betalingen (bijna alle)

 UWV: Verhalen van uitkeringen bij eigenrisicodragers

Ontwikkelingen WGA



Dubbelrol UWV

 Publieke verzekeraar in hybride markt WGA

 Concurrent van private verzekeraars

 Geen winstoogmerk

 Beperkte “wapens”

 Loyale uitvoerder van de wet

 Keuringen (recht-, hoogte-, duurbepaling)

 Premievaststelling

 Partner SZW

 Werken mee aan in stand houden hybride markt

Ontwikkelingen WGA



Recente aanpassingen WGA en markt

 Wet beperking ziekte en arbeidsongeschiktheid vangnetters

 2014: premiedifferentiatie ZW-flex en WGA-flex

 2017: samenvoeging WGA-vast en –flex en 
uitbreiding eigenrisicodragerschap ERD-WGA

 2017: “Asscher-pardon”

 Wet verbetering hybride markt WGA (2017)

 Achterlaten staartlasten voor nieuwe ERD’ers

 Financiering staartlasten uit staartlastvermogen (€ 1,5 mld)

 Gemiddeld hogere premie bij terugkeer naar UWV

 Extra premiebaten toegevoegd aan staartlastvermogen

Ontwikkelingen WGA



Belemmeringen in de Hybride Markt WGA

Ontwikkelingen WGA

Oude situatie:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Jaar

Nieuwe situatie:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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Werkgever keert terug bij UWV Werkgever verlaat UWV

Nieuwe UWV-lasten

Staartlasten voor UWV
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Minimumpremie

Nieuwe UWV-lasten

Alle oude ERD- en UWV-lasten

Werkgever keert terug bij UWV Werkgever verlaat UWV

Staartlasten voor ERD

Minimumpremie



Ontwikkelingen ERD-schap 2007 - 2016

 Ontwikkelingen premie en schade gedreven

 2010: Premiestijging UWV

 2014: Premiestijging en minder verlengingen verzekeraars

 Kleine en middelgrote werkgevers overwegend bij UWV

 Grote werkgevers gelijk verdeeld

Ontwikkelingen WGA



Ontwikkelingen ERD-schap 2007 - 2016

Ontwikkelingen WGA
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Ontwikkelingen ERD-schap 1 januari 2017

 Beeld UWV naar ERD onvolledig

 Niet alle aanvragen afgehandeld

 In de praktijk wordt deel weer ingetrokken

 Beeld ERD naar UWV erg onvolledig

 Uitbreiden WGA-ERD met WGA-flex kan t/m eind 2016, anders 
automatisch weer publiek verzekerd

 Beëindigingen komen continu voor door intrekking van  
garantieverklaringen

Ontwikkelingen WGA



Ontwikkelingen ERD-schap 2e helft 2016

Ontwikkelingen WGA

Nieuwe ERD per 2017
Aanvragen Waarvan verleend

Loonsom Aantal Loonsom Aantal

Klein 1-10 58 mln. 496 15 mln. 139

Middelgroot 11-100 698 mln. 571 118 mln. 109

Groot 101-1000 2.046 mln. 246 326 mln. 38

Zeer groot >1000 3.509 mln. 23 2.256 mln. 7

Totaal 6.311 mln. 1.336 2.715 mln. 293

Naar UWV na 1-7-2016
Loonsom Aantal

Klein 1-10 212 mln. 2.046

Middelgroot 11-100 278 mln. 421

Groot 101-1000 235 mln. 27

Zeer groot >1000 47 mln. 1

Totaal 772 mln. 2.495



Ontwikkelingen 2017 en verder

Ontwikkelingen WGA

 Voorspelling UWV voor ramingsdoeleinden

 Op macroniveau marktaandeel UWV stabiel

 Verschuiving 2,5% van de loonsom (€ 5 mld.) in beide richtingen

 Wel rekening houdend met een (uiteindelijke) marktcorrectie 

 Omvang, tijdstip en duur hiervan onduidelijk

 Voorspellingen adviseurs

 ?

 ?

 ?



Ontwikkelingen 2017 en verder

Ontwikkelingen WGA

Stellingen

A. Door de mogelijkheid voor aspirant eigenrisicodragers om 
staartlasten achter te laten zal de publieke verzekering 
grotendeels leeglopen en uiteindelijk een vangnetverzekering 
worden voor onverzekerbare werkgevers

B. UWV verzekert door blijvende aantrekkelijke sectorale 
premies uiteindelijk uitsluitend kleine werkgevers

C. Er verandert niets in de marktaandelen

D. Ondanks de ingrepen in het hybride stelsel zal de private 
markt uiteindelijk niet levensvatbaar blijken

E. …



Overweging ERD-/UWV-schap

Ontwikkelingen WGA

 Hoogte van de premie

 Tot nu toe veelal leidend bij keuze

 Doel aanpassingen: verkleinen rol “prijs”

 Preventie en re-integratie

 Tot nu toe kleine rol (wel afhankelijk van omvang werkgever)

 Doel aanpassingen: leidende rol preventie en re-integratie

 Maatwerk tegen een (aanvankelijke meer)prijs



Bart van Helvoort

Registermakelaar in Assurantiën / directeur Taylor Mates

Seminar 1-10-2014 AJ.pptx


Bart van Helvoort MsC

Bedrijfskundige

Register Makelaar in Assurantiën
WGA / ZW in praktijk



GEEN IDENTIEKE SUBSTITUTEN 

Identiek vraagstuk

- Andere klantrelatie

- Andere organisatie

- Andere visie

- Andere invulling van waarde

- Andere verdienmodellen

- Andere scenario’s

- Andere gespreksopbouw

- Andere uitwerking 

- Andere inkoop

- Andere persoonlijkheden

ANDERS



MIJN PERSPECTIEF

Doel = profilering bij juiste doelgroep  

- Financieringsvraagstuk WGA / ZW markt ideaal 

middel om onderscheidend te zijn.

- Bezorg relaties / prospects een 9+ moment

- Niet direct blind staren op ROI

- Persoonlijke introductie





Profilering door:

- Klantbeleving

 Juiste perso(o)n(en) moet het begrijpen en snappen 

PS:

(Eerder gaat klant noodzaak van duurzame 

inzetbaarheid niet inzien en gebeurt er niets behalve

vinkje bij de belastingdienst.)

WGA IN PRAKTIJK

Oriënteren, zoeken en ervaren



POSITIONERING VAN JEZELF



ORIENTEREN, ZOEKEN EN ERVAREN

- Kennis    

- Tooling

- Format overdracht

- Oplossingen in de markt

- Partners zoeken



OK, AAN DE SLAG. 

- Prospect benadering    

- Kennisniveau 

- Gegevens juist aangeleverd krijgen

- Informatie zelf analyseren

- Afstemmen van reële scenario’s, op dossierniveau

- Toekomstanalyse UWV

- Ontleden private aanbiedingen

- Financieringsbeslissing maken

- Hoe nu verder met schadelastbeheersing?

BELANG VAN HET MOMENTUM?



Sandd Postverspreiders BV

Loonsom: € 22.000.000

Gemiddelden:

 5000 medewerkers (350 FTE)

o 3000 vrouw

o 2000 man

 Contracten 100% parttime

o 3500 onbepaalde tijd

o 2000 bepaalde tijd

■Sandd in Beweging
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Leeftijdsopbouw 

Postverspreiders BV

lage loonsom per medewerker

Groot flex gedeelte, normaliter hoger risico

Ouder werknemersbestand, normaliter hoger risico

27,5%



Stand van zaken Sandd BV

■Sandd in Beweging

Ziekteverzuim t/m Q3 2016

Werkgever aantal medewerkers
meldings 

frequentie
% nul verzuim

verzuim% 
september 2016

verzuim% 
september 2015

12 mnds 
voortschrijdend 

gemiddeld verzuim % 
t/m september 2016

voortschrijdend 
gemiddeld verzuim % 
t/m september 2016

Sandd BV 1376 0,73 73% 6,2% 4,1% 5,3% 5,3%

Sandd Postverspreiders BV 4059 0,27 27% 2,4% 2,2% 2,7% 2,7%

Totaal 5435 0,39 73% 5,1% 3,5% 4,6% 4,6%

Aantal WGA dossiers:
WGA flex: 4
WGA vast: 10

WGA instroom  – uitstroom:
2014 0 2
2015 3 1
2016 1 2

Gem. 1,1



















De ontwikkelingen bij Sandd 

■Sandd in Beweging

•Start WGA ERD

•Sandd BV

•Postverspreiders 
BV 

2012

•Processen op orde

•Samenwerking en 
processen extern 
op orde

2013
•WGA ERD blijven

•Juli ZW ERD 
Postverspreiders 
BV

2014

•Optimaliseren ZW ERD

•Schadelast beheersen

2015
•Postverspreiders 
WGA UWV

2016

•???

2017

WGA ERD conventioneel

WGA ERD Stop Loss

WGA ERD Quote Sharing

WGA ERD Nationale Borg



TEGENSTELLING

- Dan toch terugkeren naar UWV

- Dit wil je als onderneming voortzetten, eigen regie & ERD

- Premiestelling bij UWV wordt echter lager dan privaat

- Goed verzuimbeleid, lage WGA instroom en schadelast



- Provisie bedraagt tussen 0,08% en 0,15%

- Provisie is gebaseerd op faillissementsrisico

- Faillissementsrisico en risico WGA heeft geen correlatie

- Verdeling Flex / Vast maakt dus niets uit

- Schadelast zonder opslagen (UWV of verzekeraar)

- Geen verplichting voor ZW ERD

- Bij IFRS rules dan verplicht voorziening opnemen

- Vanaf loonsom € 10.000.000,-

- Blijft eigen regie houden

- Bestaande schadedossiers achterlaten

ALTERNATIEF NATIONALE BORG





Dank voor uw aanwezigheid


