Quickscan financiële risico's Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid
De Quickscan geeft u op concrete en laagdrempelige wijze een indicatie van de mogelijke financiële
risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf, zodat u - indien nodig tijdig actie kunt ondernemen.
In het rapport worden, met behulp van een stoplicht-model, de (financiële) risico's weergegeven.
Zo krijgt u o.a. inzicht in:
• De kosten van ziekteverzuim op basis van uw verzuimcijfers
• Uw verzuimcijfers ten opzichte van de landelijke/branche kengetallen
• De effectiviteit van uw verzuimbeleid
• De financiële risico's bij instroom in de Ziektewet, de WGA-flex en de WGA-vast (minimale en
maximale, gedifferentieerde premies)
• De mogelijkheden en risico's van het Eigenrisicodragerschap ZW en/of WGA-vast
• Mogelijke risico's bij samenvoeging WGA-flex en WGA-vast in 2017
• De status van uw WIA-aanvullingsverzekeringen ten opzichte van (eventuele) CAO verplichtingen

Hoe werkt het?
Indien u gebruik wilt maken van de Quickscan, kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens. U ontvangt dan van ons een checklist voor het aanleveren van de benodigde
gegevens. Nadat wij de gegevens van u hebben ontvangen, hebben wij (maximaal) 10 werkdagen
nodig om het rapport uit te werken. Daarna plannen we een afspraak met u in om het rapport
persoonlijk met u te bespreken.
Aanbieding
Van € 995,- excl. BTW, voor € 695,- excl. BTW (per BV).
Vervolg en/of andere vragen
Indien u naar aanleiding van dit rapport verder advies of ondersteuning wenst, dan helpen wij u daar
natuurlijk ook graag bij. Onze specialisten kunnen u op meerdere fronten bijstaan, met als doel de
schadelast voor uw bedrijf te beperken. Denk bijvoorbeeld aan:
• Advies in een specifieke casus
• Due dilligence onderzoek
• Uitleg Whk-beschikking
• Toetsing WIA-aanvullingsverzekering met cao-verplichtingen
• Workshop Financiële risico’s van Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor HR-medewerkers
Contactgegevens Multimediair BV
Telefoon:
010-2641100
Contactpersonen: Erik de Haan (directeur), Els Sorgdrager (Registeradviseur Verzuim- en
Inkomensmanagement)
Email:
m.bultman@multimediair.nl

