Richting Delta Lloyd: Eigen risicodrager WGA 2016
Met uw Delta Lloyd WGA ERD-verzekering heet u gekozen voor het eigenrisicodrager voor de WGA. Omdat u dan
verantwoordelijk bent voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt
zijn conform de WGA, ondersteunt Richting u in het nemen van de meest effectieve en noodzakelijke activiteiten
zodanig dat u verzekerd bent van de juiste begeleiding.
Activiteiten bij werknemers in de WGA:

Instroomcriteria van Delta Lloyd:

We begeleiden uw werknemer tijdens wanneer
hij/zij onverhoopt in de WGA belandt. We
bewaken termijnen en begeleiden indien er
herstel is of nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Richting zoekt altijd de meest effectieve route
naar duurzame re-integratie. Hiervoor betaalt u
jaarlijks een tarief, gebaseerd op het aantal
werknemers dat bij u in dienst is.

U bent eigenrisicodrager voor de WGA
U accepteert de uitvoering van de reintegratieactiviteiten zoals weergegeven in deze
aanvullende module
U accepteert dat hiervoor op activiteitenbasis
kosten in rekening worden gebracht (zoals hieronder
weergegeven)
(Ex)-werknemer valt onder de verantwoordelijkheid
van u als werkgever gedurende de periode dat
werknemer een WGA-uitkering ontvangt.

Begeleiding Delta Lloyd verzekering WGA ERD
Preventie instroom WGA
Scan op uiterlijk 26 weken, 42 weken en 78 weken
Tussentijdse scan op aangeven werkgever/werknemer/verzekeraar door
arbeidsdeskundige

ü (vergoeding Delta Lloyd)
€ 225

WGA/WIA instroom
Beoordelen beschikking

Delta Lloyd
Verzuimmanagementcentrale

Inzetten juridisch advies

Delta Lloyd
Verzuimmanagementcentrale

Bezwaarzaken: Inzetten verzekeringsgeneeskundige, Register casemanager
en/of Arbeidsdskundige

Uurtarief

Hoorzittingen verzekeringsgeneeskundige, artsgemachtigde (arts en jurist)

Uurtarief

Dienstverlening WGA: Herstelbegeleiding en Reïntegratie
Opbouwen WGA dossier intake. (analyse en advies)
Opstellen WGA Plan van Aanpak
Registratie werknemers in WGA
Afstemming/periodiek overleg werkgever, werknemer en Delta Lloyd
Registratie in (medisch) reïntegratiedossier incl. bewaartermijnen
Gegevensuitwisseling Delta Lloyd
Lijst arbeidsmogelijkheden, ex spreekuur
Opvragen aanvullende informatie huisarts en/of specialist

Module WGA ERD

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Inzetten interventies in opdracht werkgever

Op offertebasis

Ondersteunen/adviseren (opzet zelfstandig bestuursorgaan e.d.)

Op offertebasis

1 contactpersoon: de casemanager als aanspreekpunt
Initiëren activiteiten vanuit Richting
Inzet, monitoren en bewaken reïntegratietraject
Bewaken van de uitvoering Plan van aanpak, inclusief ondersteuning werkgever
en (ex-)werknemer
Sturing op verzuimduur en (deel)herstel, monitoring op juiste en tijdige registratie,
inclusief communicatie met Delta Lloyd

ü

Uitvoering van de activiteiten die opgenomen zijn in het jaarlijks tarief.

ü
ü
ü
ü
ü

Richting Delta Lloyd: Eigen risicodrager Ziektewet 2016
Met uw Delta Lloyd verzekering hebt u gekozen voor het eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Omdat u dan
verantwoordelijk bent voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers die ziek uit dienst zijn tijdens de
periode dat zij een Ziektewetuitkering ontvangen kunnen wij u ondersteunen. Richting ondersteunt u als werkgever indien
uw medewerkers onverhoopt ziek uit dienst gaan met de onderstaande activiteiten.

Activiteiten bij werknemers ziek uit dienst:
We begeleiden uw werknemer tijdens de eerste twee
jaar dat hij een Ziektewetuitkering ontvangt, ook na
einde dienstverband. We zorgen voor de meest
effectieve route naar duurzame re-integratie. Uiteraard
bewaken we continu de voortgang van zijn herstel en
houden de acties die de Wet verbetering poortwachter
voorschrijft voor u in de gaten. Hiervoor betaalt u jaarlijks
een tarief, gebaseerd op het aantal werknemers dat bij
u in dienst is.

Instroomcriteria van Delta Lloyd:
U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet
U accepteert de uitvoering van de reintegratieactiviteiten zoals weergegeven in deze
aanvullende module
U accepteert dat hiervoor op activiteitenbasis
kosten in rekening gebracht worden (zoals hieronder
weergegeven)
Werknemer valt onder de verantwoordelijkheid
van de werkgever gedurende de periode dat hij
een Ziektewetuitkering ontvangt
Uw werknemer is niet meer bij u in dienst

Jaarlijkse prijs voor registratie, beschikbaarheid en procesregie

Tarief

1 - 15 werknemers

€

50

16 - 35 werknemers

€

100

36 - 100 werknemers

€

300

101 - 250 werknemers

€

500

251 - 500 werknemers

€

750

501 - 1.000 werknemers

€ 1.000

1.001 werknemers of meer

€ 1.500

Registratie en beschikbaarheid
Beschikbaarheid professionals Richting
Contractregistratie
Registratie werknemers die ziek uit dienst gaan, tot einde Ziektewet-periode
Registratie ziek- en herstelmeldingen
Verzuimrapportage (onderscheid tussen werknemers in en uit dienst)
Registratie in (medisch) reïntegratiedossier
Gegevensuitwisseling Delta Lloyd

Module Ziektewet

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Begeleiding casemanagement
Beschikbaarheid casemanager
Initiëren eerste actie vanuit Richting
Initiëren vervolgactiviteiten
Inzet, monitoren en bewaken reïntegratietraject
Bewaken van de uitvoering Plan van aanpak, inclusief ondersteuning werkgever en (ex)werknemer
Aanspreekpunt voor werkgever en (ex-)werknemer
Sturing op verzuimduur en (deel)herstel, monitoring op juiste en tijdige registratie, inclusief
communicatie met verzekeraar

ü

Uitvoering van de activiteiten die opgenomen zijn in het jaarlijks tarief.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Richting Delta Lloyd: Module Eigen risicodrager Ziektewet 2016
Richting ondersteunt u indien u te maken krijgt met medewerkers die onverhoopt ziek uit dienst gaan. Altijd in
overleg met u als werkgever zetten wij met u de noodzakelijke stappen om te zorgen dat uw verzuimrisico en kosten
zo laag mogelijk zijn. Deze activiteiten zijn afhankelijk van het moment dat uw werknemer uit dienst treedt. Wij
ondersteunen u daarmee in het reintegreren en het voldoen aan de wettelijke eisen (wet poortwachter, WGA,
Ziektewet flex). Omdat u Richting van tevoren machtigt de wettelijke stappen met u uit te voeren, weet u zeker dat
u altijd voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Samen zorgen wij voor het verlagen van uw risico, uw kosten en
zoeken wij de snelste weg van ziek naar werk.

Verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens 1e en 2e jaar (voor werknemers ziek uit dienst)

Module
Ziektewet

Dossiercheck door procesregisseur bij uitdiensttreding; op indicatie wordt arbeidsdeskundige ingeschakeld
voor advies

ü

Telefonisch (voor)overleg met werkgever door procesregisseur

ü

Telefonisch consult met werknemer door procesregisseur

ü

Spreekuur verzuimbegeleiding op sport & healthcentra van Richting, inclusief aandacht voor leefstijl werknemer en
terugvalpreventie door bedrijfsarts

ü

Opstellen Probleemanalyse en advies ten behoeve van Plan van aanpak, exclusief spreekuur verzuimbegeleiding door
bedrijfsarts (uiterlijk week 6 na ziekmelding)

ü

Periodieke evaluatie Plan van aanpak, inclusief spreekuur verzuimbegeleiding door bedrijfsarts

ü

Ondersteuning bij inzet en advies over interventies, inclusief coördinatie adequate uitvoering en advies
financieringsmogelijkheden door procesregisseur

ü

Eerstejaarsevaluatie

ü

Periodieke evaluatie arbeidsdeskundigen (tweede ziektejaar)

ü

Ondersteuning bij WIA-aanvraag, exclusief spreekuur bedrijfsarts

ü

Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen (vergelijkbaar met Functionele mogelijkhedenlijst), exclusief spreekuur
Aanvragen en verwerken informatie huisarts/ specialist
Informatievoorziening door huisarts/ specialist
Overleguren bedrijfsarts

ü
ü
ü
uurtarief

Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek (inclusief kansencheck)

offerte

Interventie en aanvullende behandeltrajecten (bijvoorbeeld psychosociale begeleiding, mediation)

offerte

Extra dienstverlening
Advies bedrijfsmaatschappelijk werk

uurtarief

Arbeidsdeskundig advies

uurtarief

Service call (na 28 dagen) naar alle werknemers die uit dienst gaan en niet ziek zijn gemeld

€ 30,50

Ondersteuning bij opvragen informatie UWV (verzoek beslissing Ziektewet-uitkering, beschikkingsaanvragen, herbeoordeling
UWV)

uurtarief

Beroep en bezwaar naar aanleiding van beslissing UWV door artsgemachtigde of medischjuridisch adviseur

uurtarief

Uitvoering Ziektewet-administratie door SV Pay:
•
Vaststellen recht en hoogte uitkering
•
•

Voeren uitkeringsadministratie (inclusief loonstrook)
Uitbetaling uitkering

üUitvoering activiteiten op machtiging van werkgever, zonder dat Richting vooraf om toestemming hoeft te vragen. Activiteiten worden achteraf gefactureerd.
- Uitvoering activiteiten niet op machtiging werkgever. Facturatie in afstemming met opdrachtgever.

Offerte

Uurtarieven (ex btw)
Casemanager

€

105

Bedrijfsarts

€

165

Verzekeringsgeneeskundige

€

175

Arbeidsdeskundige

€

125

Bedrijfsmaatschappelijk werk

€

125

Juridisch advies/ Register casemanagement

€

125

Arts-gemachtigde/ Medisch-juridisch advies

€

215

Alle genoemde tarieven zijn vermeld exclusief BTW. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Wanneer annulering van een spreekuur of consult
te laat plaatsvindt (uiterlijk 24 uur van tevoren), dan brengt Richting de uren en eventueel gemaakte kosten in rekening. Uitsluitend de Algemene
voorwaarden Richting BV zijn van toepassing.

