AStri 2014
Nadere vergelijking van de verzuimduur van uitzendkrachten
Vergelijking prestaties UWV en Acture

Management summary

De voornaamste resultaten in vijf minuten
ZW-UITSTROOM: SNELLER EN HOGER

50%

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet (ZW)
dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.

Bij Acture herstelt 80% binnen één week. Bij UWV ligt dat op 71%.



Na anderhalf jaar is bij Acture 99,5% hersteld, bij UWV is dat 98,1%.



55-plussers zijn bij Acture opvallend beter af dan bij UWV.
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Na twee dagen is bij Acture 51,6% van de ZW’ers hersteld, bij UWV is dat maar 27,2%.



98,1%

Acture legt binnen twee dagen contact met 97% van de ziekmelders. Bij UWV ligt dit op 85%.



71%



2 DAGEN

1 WEEK

1,5 JAAR

DOORSTROOM WGA: DRIE KEER LAGER

WGA

Acture realiseert een drie keer lagere doorstroom
naar de WGA dan UWV.


Na twee jaar blijven bij UWV liefst drie keer meer mensen in de Ziektewet achter dan bij Acture.



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



Eén WGA-flexgeval kan een werkgever bij een salaris van € 33.000 zomaar € 280.000 kosten.



Meer dan de helft (52%) van de WGA-instromers is afkomstig uit de Ziektewet.
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SCHADEBEDRAG € 840.000*
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SCHADEBEDRAG € 280.000*
*UITGAANDE VAN SALARIS VAN €33.000

OVERSTAPPEN WERKT!
Werkgevers die van UWV overstappen naar Acture (eigenrisicodragen), zien hun ZW- en
WIA-cijfers aanmerkelijk verbeteren.


Het aandeel herstel binnen twee dagen stijgt van 28,3% naar 51,6%.



Het aantal werknemers dat binnen een week herstelt gaat van 74,4% naar 81,1%.



Het herstel binnen anderhalf jaar neemt toe van 98,3% naar 99,5%.



Het aantal WIA-aanvragen daalt van 1,27% naar 0,2%.
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Over dit onderzoek


AStri vergeleek de effectiviteit van de begeleiding van zieke uitzendkrachten door Acture en UWV.



Centrale vragen: wie realiseert de snelste ZW-uitstroom en de minste doorstroom naar de WIA?



Het onderzoek vormt een herhaling en verdieping van een vergelijking uit voorjaar 2013.
Het bevestigt de daarin opgenomen bevindingen.



Acture en UWV traden samen op als opdrachtgevers.

Download het volledige onderzoek op www.acture.nl.
Over de Acture Methode
Wie de opties van private uitvoering en verzekering van de Ziektewet en de WGA overweegt, komt
altijd voor de vraag te staan wat bij activering en ziektebegeleiding wel en niet werkt. Effectieve
schadelastbeheersing is de sleutel tot kostenbesparing. Acture is hierin bewezen e ffectief voor de
Ziektewet: bij het activeren van vangnetters scoren wij liefst 50% beter dan UWV.
Wij zijn ervan overtuigd dat we de ervaringen die we binnen de ZW hebben opgedaan, kunnen
benutten om u óók te helpen bij private uitvoering van de WGA. Bijvoorbeeld door te zorgen voor
een optimale rol- en taakverdeling. Wij hebben ondervonden dat een drie-eenheid van uitvoeren-uitbetalen-verzekeren het beste werkt. Binnen deze drie-eenheid zijn drie partijen actief:

DE ACTURE METHODE
Risicodrager
De werkgever wordt eigenrisicodrager.
De uitvoerder voert uit voor de eigenrisicodrager.
Uitvoerder

Werkgever

De risicodrager (de werkgever zelf of een verzekeraar) draagt het risico.

De juiste prikkels voor alle partijen
Als werkgever
hoeft u zich niet te ont.

De uitvoerder wordt maximaal gesti-

De verzekeraar kan volledig focussen

wikkelen tot een juridisch deskundige

muleerd om (ex-)werknemers snel te

op het bieden van financiële zeker-

of een specialist sociale zekerheid. U

activeren en duurzaam loonwaarde

heid. Zonder zich op terreinen te hoe-

kunt zich volledig concentreren op uw

te creëren. Hier is hij zelf direct bij

ven begeven waar hij niet thuis hoort

kerntaak: het succes van uw organisa-

gebaat. En daar zal hij zich dus ook

(zoals de medische gegevens van

tie vergroten.

volledig in specialiseren en optimaal

zieke werknemers) en zich niet thuis

voor inzetten.

voelt (zoals de uitvoering).
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