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(dagvoorzitter) 

–

DossierMeester



Programma

 Welkom & Introductie
Paul Lammerts (dagvoorzitter)

 Marktontwikkelingen sociale zekerheid, bijzondere kansen voor de adviseur
Gaston Merckelbagh

 Visie & analyse sociale zekerheid, een verdiepingsslag van de actuaris
Leo Bil

 Pauze
 Eigenrisicodrager, en dan…? Uitvoering in de praktijk

Leony Slagter

 Zorgplicht, een kans of een bedreiging? Enkele nuttige tips
Robin van Beem

 Kleurrijk denken & doen
Tirke Karim

 Afsluiting & borrel



Gaston Merckelbagh - VSZ





Expertsessie VSZ

‘VSZ organiseert deze 
expertsessie om adviseurs 
in staat te stellen om haar 

relaties tijdig en juist te 
adviseren’



Ontwikkeling Sociale Zekerheid

 (Zeer) beperkte economische groei

 Toename lasten Sociale Zekerheid (vergrijzing)

 Pensioenen

 Zorg en arbeidsongeschiktheid

 Verschuiving van collectieve lasten naar individu en werkgever

 De ‘vervuiler’ betaalt

 Zelf betalen en zelf organiseren

 Zorgverzekering

 Steeds meer lasten naar de zorgverzekeraars

 Minder dekking voor het individu, meer private financiering 



Thema Nederland

 Verschuiving van lasten

 Versobering sociale zekerheid

 Verdere privatisering

 Verhoging van ‘eigen’ verantwoordelijkheid van individu en werkgever



Belangrijkste wetgeving m.b.t. inkomen

 Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ)

 Ziektewet (ZW)

 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 Werkeloosheidswet (WW)



Eisen aan adviseur (Wft Inkomen)

 Adviesregeling (art. 4:23 Wft)

 Onderdeel van Zorgplichtbepalingen (art. 4:18 Wft)

 Alle Wft Zorgplichtbepalingen gelden ook voor alle 
inkomensverzekeringen  Ongeacht impact

 Klantprofiel

 Passend advies

 Adviestraject

Collectieve inkomensverzekeringen:
- WGA-Hiaatverzekering
- WGA-Hiaatverzekering uitgebreid
- WIA-Excedentverzekering
- WIA-bodemverzekering
- WIA verzekering met vaste bedragen
- WIA-loondervingsverzekering
- Ziekteverzuim verzekering
- Eigenrisicodragerschap Ziektewet
- Eigenrisicodragerschap WGA



‘Zonder ZW beheersing 
géén WGA’



Risicomanagement Sociale Zekerheid

Klant-
behoefte

Aanbod

Klant-
behoefte SZ

VSZ



Markt = Kans adviseur

Klein

Midden

Groot

53.000 
werkgevers 

=14% NL

44,5 mld
loonsom 
=23% NL

20.000 
ERD WGA

33.000 
WGA UWV

Advies-uren 424.000 
(53.000 x 8 uur)

Premie ZW (0,35%) 156 milj.
Premie WGA Flex (0,24%) 106 milj.
Premie WGA Vast (0,48%) 214 milj.

Manifesteren toegevoegde waarde 
als inkomensadviseur

ADVIES-
KANSEN

Totale markt inkomensverzekeringen 4 miljard premie



Oplossingen VSZ

Ziektewet ERD
Verzuimverzekering

• Conventioneel
• Stoploss

WGA ERD Conventioneel
WGA ERD Stoploss
WGA ERD Garantiestelling

De Acture Methode

Vanaf dag één
Casemanagement

Werkgever
groot

Werkgever
middelgroot

Werkgever
klein

VerzuimApp

Op dag dat 
werknemer 
ziek meldt



15 januari 2014

Filmpje VSZ – ZW ERD



 Risicoafdekking middels een verzekering

 Private uitvoering van de Ziektewet 

 Uitkeringen en verloning van de Ziektewet

 Maandelijkse aangifte richting Belastingdienst

 Eén premie, geen additionele kosten

 Volledige private ontzorging voor werkgever

15 januari 2014

VSZ, een all-in oplossing die verzuimkosten terugdringt & 
dienstverlening verhoogt!

Eigenrisicodragerschap Ziektewet



Wat heeft VSZ te bieden?

 Kennis & ervaring

 Betrouwbare oplossingen met bewezen dienstverlening die eenvoud 
en gemak bieden voor de werkgever

 Tools (risicoanalyse, premiewijzer e.d.)

 Partner in advies- en leveringsproces van de adviseur

 24 uur dienstverlening

 Communicatie middelen

 Marktleider Ziektewet eigenrisicodragerschap verzekering



Demonstratietool



VSZ – Verzekeren Sociale Zekerheid

 VSZ is het private alternatief voor het UWV

 VSZ zorgt ervoor dat adviseurs in staat zijn tijdige en goede advisering te 
geven aan haar relaties

 VSZ is partner in het leverings- en adviesproces van de adviseur

Kortom: VSZ realiseert verzekeringsoplossingen in de sociale zekerheid



Het aftellen is begonnen



Leo Bil - Acture



Eigen risicodragen

• Het Hybride stelsel

• De markt

• Positie Klein, middelgroot en groot

• Beschouwing van de markt kansen en mogelijkheden

• Risicomanagement



Dekking Uitvoering Financiering

Loondoorbetaling
vast personeel

Privaat - Verzekeren
- Zelf betalen

WGA-vast Hybride
- Publiek (UWV)
- Privaat

- Gediff. WGA-vast premie
- Verzekeringspremie
- Zelf betalen (garant ie)

Ziektewet Hybride
-Publiek (UWV)
-Privaat

- Gediff. ZW-premie (vanaf 2014)

- Verzekeringspremie
- Zelf betalen

WGA-Flex Publiek

Vanaf 1-1-2016:
Hybride

Gediff. WGA-flex premie

Gediff. of  zelf dragen

Per    1 
jan.
2016



Publiek en privaat
Theoretische 

verwachte kosten

Lastenverdeling 

in de tijd

Verantwoordelijk-

heid re-integratie 

na ingang WGA

Publieke bestel Uitkering maal 

correctiefactor

(2012: 1,9)

Lage premie bij 

aanvang plus 

opbouw “schuld”

UWV / Werknemer

Conventionele 

verzekering

Uitkering plus 

kosten en risico 

opslag

Evenredige 

verdeling lasten in 

de tijd

Werkgever / 

Werknemer

Garantie 

verzekering

Uitkering plus 

kosten garantie

Lagere kosten, 

opbouw 

voorziening

Werkgever / 

Werknemer



Verzuimcurve UWV vs. Acture
De ene uitkering is de andere niet
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• 50% minder uitkeringen
• 3 x kleinere instroom WGA



Markt: Verdeling kleine, middelgrote en grote 
werkgevers naar aantal en loonsom (bron: UWV)



Markt: Publiek versus privaat WGA-vast 
verzekerd (loonsom) (bron: UWV)



Markt: Publiek versus privaat ZW verzekerd 
(loonsom) (bron: UWV)



Verzekeren cruciaal



• Omslag versus kapitaal dekking

• Werkgevers hebben de mogelijkheid de mogelijkheid om hun 
verantwoordelijkheid en risico’s over te dragen

• Er is Korte termijn financieel voordeel vs. minder instroom en lagere kosten op 
lange termijn

• 40% van de bedrijven betaalt bij de WGA-vast een premie hoger dan de 
gemiddelde premie

Instabiel Hybride stelsel

Dit moet ik nog anders maken



Beschouwing: Klein 

• Groot verschil ERD WGA-vast en ZW (29% van alle kleine bedrijven)

• Verzekeren WGA en ZW noodzaak

• Inlooprisico ZW en WGA blijft achter in publieke bestel bij uitstap

Eigen risicodrager WGA-vast
(30%,  € 5,7 mld loonsom)

Publiek verzekerd WGA-vast
(70%,  € 13,6 mld loonsom)

Terugstap/uitstap Geen reden tot terugstap als 
de totale propositie ZW en 
WGA aantrekkelijk genoeg is

Dekking 12 jaarspropositie 12 jaarspropositie

Ontwikkeling markt Per 1-1-2016 langzame ontwikkeling 
afhankelijk van het succes 
van ERD



Beschouwing: Middelgroot 

• Groot verschil ERD WGA-vast en ZW (29% van alle middelgrote bedrijven)

• Verzekeren WGA noodzaak, ZW van belang

• Inlooprisico ZW en WGA-flex, blijft bij uitstap achter in publieke bestel 

Eigen risicodrager WGA-vast
(35%,  € 15,5 mld loonsom)

Publiek verzekerd WGA-vast
(65%,  € 29 mld loonsom)

Instroom in ZW en/of WGA-
flex

Aantrekkelijk om eigen
risicodrager te worden voor 
ZW en ook voor WGA-flex

Aantrekkelijk om eigen
risicodrager te worden voor 
ZW en ook voor WGA-flex

Inloop WGA-vast N.V.T. Koopsom bepalen
Reductie lasten!

Actie Offerte opvragen Reduceren inlooprisico 
Offerte opvragen



Beschouwing: Groot 

• Groot verschil ERD WGA-vast en ZW (18% van alle grote bedrijven)

• Garantie WGA noodzaak (conv, stop loss, gar.), ZW van minder belang

• Inlooprisico ZW en WGA-flex blijft achter in publieke bestel bij uitstap 

Eigen risicodrager WGA-vast
(52%,  € 67 mld loonsom)

Publiek verzekerd WGA-vast
(48%,  € 62 mld loonsom)

Instroom in ZW en/of WGA-
flex

Aantrekkelijk om eigen
risicodrager te worden voor 
ZW en ook voor WGA-flex

Aantrekkelijk om eigen
risicodrager te worden voor 
ZW en ook voor WGA-flex

Inloop WGA-vast N.V.T. Koopsom bepalen
Reductie lasten!

Actie Offerte opvragen Reduceren inlooprisico 
WGA-vast 
Offerte opvragen



Verzekeringsmarkt 

• In gesprek met ministerie, afwachtend en terugtrekkend

• Geen oplossing ZW en WGA-flex bij verzekeraars, uitstel gedrag

• VSZ

 Garantie verzekering  grootmarkt, slechts voor een beperkt deel van de markt beschikbaar

 Conventionele verzekering Grootmarkt

 12 jaar propositie voor de kleinmarkt

 Loondoorbetaling en Ziektewet

 WGA-vast en WGA-flex

 Bewezen effectief risicomanagement door de inzet en expertise Acture



PAUZE



Leony Slagter - Acture



Acture
visie & missie

Schadelast beheersing
regie vastpakken en behouden



De Drie- eenheid

Risicodrager

Uitvoerder Werkgever



De Drie- eenheid

De juiste prikkels voor alle partijen:

Werkgever: niet ontwikkelen tot juridisch deskundige en of 
specialist sociale zekerheid/arbeidsongeschiktheid. Kerntaak: het 
bedrijf of instelling

Uitvoerder: Helpen (ex-)werknemers, stimulans om loonwaarde 
te creeren. Specialist.

Risicodrager (optioneel verzekeraar): focust zich op de 
financiering van sociale zekerheid/arbeidsongeschiktheid. Toetst 
de uitvoerder.



Acture

• 71.000 dossiers behandeld in 2014

• Klanten portefeuille van zo’n 15 miljard loonsom

• Acture is Marktleider private uitvoering sociale
zekerheid

• Acture is de enige partij in de markt met bewezen
resultaten in schadelastbeheersing



12 jaar dienstverlening

• Loondoorbetalingsperiode

• Ziektewet

• WGA



Ziektewet

Zelf verantwoordelijk voor bepalen van:

 recht

 hoogte

 duur van de ziektewetuitkering

• Uitvoeren van re-integratie en uitbetalen van uitkering

• Sanctioneren conform maatregelenbesluit Sociale 
Verzekeringen

• Bezwaarprocedures via UWV



Uitstroomcurve
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WGA
• Beoordeling van rechtmatigheid en onderzoek naar de 

juridische mogelijkheden;

• Arbeidskundige beoordeling van de terugkoppeling van het 
actueel oordeel dat is uitgevoerd door 
bedrijfsarts/verzekeringsarts;

• Het tijdig aantekenen van beroep en bezwaar;

• Het aanvragen van herbeoordeling bij wijziging van de 
gezondheid van betrokken werknemer;

• Het zo snel mogelijk creëren van loonwaarde waardoor 
werknemers in de WGA sneller re-integreren.



Processen en procedures

• Richting onze klant

• Intern 

• Landelijke providers



Routes

Casemanager

Route 1 

Hersteld

melding

Route 2 

Bedrijfsarts

Route 3

Ander werk

Route 4 

Beschikking

Route 5

Schade
elders



Geautomatiseerd syteem

• Ondersteunt het Acture proces

• Voorziet in taken en vaste documenten

• Vastleggen van de activiteiten

• Informatiebron voor onze klanten





Klanten portaal financieel



Borgen van Kwaliteit

• Sturing op Cijfers

• Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van onze
casemanagers

• Ontwikkelen van kennis bij de Eigenrisicodrager

• Controle door UWV

• ISO 27001 gecertificeerd



Resultaten Acture

ZW uitstroom sneller en hoger
• Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet. 

Gemiddelde duur is hierdoor 50% korter

• 55 plussers zijn bij Acture opvallend beter af dan bij UWV.

UWV Acture

Contact binnen 2 dagen 85% 97%

% herstel na 2 dagen 27,2% 51.6%

% hersteld na 1 week 71% 80%

% hersteld na 1.5 jaar 88.50% 98.10%



Doorstroom WGA 3x lager

• Na 2 jaar stromen bij het UWV maar liefst 3 x meer 
mensen in de WGA dan bij Acture

• In totaal levert dit de BV Nederland nu al een 
besparing van € 20 miljoen op

• Meer dan de helft (52%) van de WGA instromers is 
afkomstig uit de ZW



Overstappen werkt

Voor overstap Na overstap

Het aandeel herstel binnen 2 dagen 
stijgt.

28.3% 51.6%

Het aantal werknemers binnen 1 
week hersteld stijgt

74.4% 81.1%

Herstel binnen 1.5 jaar neemt toe 98.3% 99.5%

Het aantal WIA aanvragen daalt 1.27% 0.2%



Waar staat Acture voor

• Alle kerntaken onder één dak

• Zowel medische als niet-medische professionals

• Jarenlange ervaring in sociale 
zekerheid/arbeidsongeschiktheid

• Uitvoering en verloning (administratief) bij één partij

• Gericht op het creëren van loonwaarde



Robin van Beem

–

Van Beem | De Jong Advocaten



56

ZORGPLICHT: EEN KANS OF EEN BEDREIGING?



57

WAT GAAN WE BEHANDELEN?

 Waarom rust op u een zorgplicht?

 Wat houdt die zorgplicht in?

 Is zorgplicht een belemmering, of biedt die ook kansen?



58

WAAROM RUST OP U EEN ZORGPLICHT?

 U heeft een bijzonder beroep met groot maatschappelijk 

belang

 U heeft een bijzondere vertrouwensrelatie tot de klant

Daarom:

 Moet u voldoen aan strenge opleidingsvereisten

 Moet u bij uw klantbediening voldoen aan wettelijke eisen

 Gelden voor u speciale regels van aansprakelijkheid



 Wft

Algemene zorgplicht, adviesverplichtingen, informeerplicht

 Civiel recht

De civiele zorgplicht. Open norm, ingekleurd in jurisprudentie 

59

WAT HOUDT DIE ZORGPLICHT IN?



 Geldt alleen bij advies of bemiddeling in de zin van artikel 1 Wft

 Precontractuele informatieplicht en adviesverplichtingen

 Informeren over wezenlijke wijzigingen in product of wetgeving

60

WFT ZORGPLICHT



 Artikel 7:401 BW: gedragen als een goed opdrachtnemer

 Hoe ver dat gaat is afhankelijk van afspraken met de klant en wat de klant 

van zijn adviseur mag verwachten

61

CIVIELE ZORGPLICHT



Algemene norm volgt uit HR 10 januari 2003, NJ 2003/375:

‘Als uitgangspunt geldt dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn 

opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en 

redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht.’ 

62

CIVIELE ZORGPLICHT



Algemene norm is ingekleurd in jurisprudentie. Een adviseur moet waken 

voor de belangen van de tot zijn portefeuille behorende klanten. Daarom 

moet hij:

 proactief en voortvarend handelen

 voorkomen dat een verzekeraar een beroep kan doen op een grond om 

dekking te weigeren (verzwijging, leegstand, inloopperikelen)

 voorkomen dat sprake is van ontoereikende dekking (onderverzekering, 

bepaalde schade niet verzekerd)

 meer zijn dan alleen doorgeefluik

63

CIVIELE ZORGPLICHT



 Noodzaak van goede (schriftelijke!) vastlegging wordt steeds groter

 Zeker met nieuwe rechtstreekse beloningsvormen en nieuwe 

bedieningsconcepten

 Leg omvang dienstverlening vast: wat doet u wel? En wat doet u juist niet?

 Leg ook uw adviezen goed vast

 Denk na over uw rol als klant wil afwijken van uw advies

64

CIVIELE ZORGPLICHT



Zorgplicht biedt ook kansen:

 duidelijke schriftelijke afspraken vergroten de zichtbaarheid van uw 

toegevoegde waarde

 proactief handelen voorkomt problemen

 en overtreft vaak klantverwachting

65

CIVIELE ZORGPLICHT



Advocaat Generaal Leijten voor HR 29 april 1994, NJ 1995/727:

‘Errare humanum est en wie in zijn beroepsleven nooit een ernstige 

beroepsfout heeft gemaakt moet heel jong gestorven zijn of voortdurend veel 

te weinig werk verzet hebben.’

66

TOT SLOT (EN TER TROOST)



67

BEHOEFTE AAN NAZORG?

mr. Robin van Beem

T: 070 – 7370095

E: rvanbeem@vanbeemdejong.nl

I: www.vanbeemdejong.nl



Tirke Karim

–

Bureau Organisatie Advies Karim



Kleurrijk

Denken

en

Doen

B    u    r    o          O    r    g    a    n    i    s    a    t    i    e          A    d    v    i    e    s          K a    r    i    m



ARA

DENKEN

TAAKGERICHT

VOELEN

MENS/RELATIEGERICHT

INTRO-

VERT

EXTRA-

VERT

RE-

ACTIEF
PRO-

ACTIEF

ACTIEGERICHT

DAADKRACHTIG

RESULTAATGERICHT

AMBITIEUS

COMPETITIEF

CONFRONTEREND

ONGEDULDIG

ONGEDURIG

KORT LONTJE

VUUR-ROOD

DOMINANT

OPEN, UITNODIGEND

WARM, HARTELIJK, VRIENDELIJK

VERBAAL INGESTELD/BEGAAFD

BOODSCHAP TE VERTELLEN

ENTHOUSIAST

OVERTUIGEND. OVERREDEND

MOTIVEREND

INSPIREREND

CHARISMATISCH
ZONNIG-GEEL

INVLOED

VOORSPELBAAR

BETROUWBAAR

DEGELIJK

SOLIDE

CONVENTIONEEL

ZEKERHEID

GEDULDIG

BEHEERST

LOYAAL
AARDE-GROEN

STABILITEIT

ANALYSEREND

PRECIES

ACCURAAT

VOORZICHTIG

GEWETENSVOL

REGELS ZIJN REGELS

KENNIS IS MACHT

CORRECT

DESKUNDIGHEID

LUCHT-BLAUW

CONFORMISTISCH

WOEDE

OPTIMISME/

VERTROUWENNON-EMOTIONEEL

FAALANGST



Afsluiting & Borrel
Expertsessie Nieuwe WGA

19 februari 2015, Hilversum


