
Met het VeReFi Volledig abonnement heeft u 

toegang tot verschillende handige rekentools, 

waarmee u grip kunt krijgen op de geldstromen 

sociale zekerheid in uw organisatie.  

Rekentools 

• Kostenindicatie Sociale 

 Zekerheid

• ControlMeter

• WIA-uitkeringswijzer

• Verzuimkostenscan

• ZW Eigenrisicodragerstool

• WGA Eigenrisicodragerstool

• Regie op beschikkingen WHK

• Regie op ontslag  

De handige 
rekentools en 
applicaties van 
VeReFi

Webapplicaties

• WIA-dossier

• Ziek-uit-dienst-melding



Kostenindicatie Sociale Zekerheid

Sociale zekerheid kost veel geld. Maar over welke bedragen hebben we het 

dan eigenlijk als het om uw bedrijf gaat? De Kostenindicatie SZ laat u de relatie 

zien tussen investeringen en schadelastbesparing op de totale geldstroom 

sociale zekerheid. Is er wel voldoende budget beschikbaar om een gewenst 

verzuimniveau te behalen? Met de tool Kostenindicatie SZ kunt u door het 

invullen van slechts een paar gegevens zien:

• wat u ongeveer kwijt bent aan de kosten voor loondoorbetaling bij verzuim, 

premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex;

• welk bedrag er gemoeid is met 10 jaar WGA-schade en de kosten voor  

re-integratie van WGA-dossiers bij eigenrisicodragerschap WGA;

• welk effect een extra investering in interventies heeft bij de langlopende 

verzuimdossiers.

ControlMeter

De Kostenindicatie SZ geeft u inzicht in uw schadelast van verzuim en 

arbeidsongeschiktheid. Maar hoe zit het met uw kansen om eventuele 

besparingen te realiseren? Daarvoor is veel kennis nodig én een organisatie 

die zich bewust is van de enorme financiële belangen en die bereid is de juiste 

keuzes te maken. Om u een indicatie te geven van uw ‘mate van control’ heeft 

VeReFi samen met Jan de Wit, actuaris bij TonAc, de ControlMeter ontwikkeld. 

Bij deze vragenlijst wordt de waarde van uw antwoorden door middel van 

een ‘actuariële weging’ gewaardeerd. Op deze manier ziet u hoeveel grip op 

de geldstromen sociale zekerheid er nu in uw organisatie is en kunt u een 

inschatting maken van uw mogelijkheden om binnen uw organisatie eventuele 

besparingen te realiseren.

WIA-uitkeringswijzer

Met deze tool berekent u voor een arbeidsongeschikte werknemer snel en 

eenvoudig de hoogte van:

• de wettelijke WIA-uitkering

• de uitkering uit een eventuele private WGA-hiaatverzekering (standaard of 

uitgebreid) 

• de uitkering uit de WIA-excedentverzekering (70% of 80% dekking). 

Zo kunt u hem of haar een goed inzicht geven in de totale maandelijkse uitkering. 



Verzuimkostenscan

Wat kost een arbeidsongeschikte werknemer de werkgever? Met de 

Verzuimkostenscan kunt u snel de kosten van verzuim en WGA op dossierniveau  

uitrekenen. De Verzuimkostenscan geeft inzicht in:

• De directe en indirecte verzuimkosten in het eerste en tweede ziektejaar

• Kosten van verzuimbegeleiding en re-integratie 

• Eventuele kosten van vrijwillige loondoorbetaling na 104 weken

• Eventuele sanctiekosten 

• De duur van de loongerelateerde uitkering (LGU) in maanden 

• WGA-kosten:  dit is de LGU in maanden maal het salaris (exclusief vakantiegeld)  

wat daarbij hoort (70% van oude loon) en vervolgens de fictieve vervolg-

uitkering

• De totale kosten voor de werkgever

ZW Eigenrisicodragerstool

Is het voor uw bedrijf aantrekkelijk om eigenrisicodrager te worden voor de 

Ziektewet? 

Met de ZW Eigenrisicodragerstool maakt u dat gemakkelijk inzichtelijk. U kunt 

hiermee een vergelijking maken tussen de te verwachten premie bij het UWV en 

de premie bij de private verzekeraar.  

Regie op ontslag

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, is de werkgever verplicht het 

loon 104 weken (twee jaar) door te betalen. Gedurende deze periode is de 

arbeidsongeschikte werknemer beschermd tegen ontslag door het opzegverbod 

bij ziekte. Natuurlijk doen werkgever en werknemer er alles aan de werknemer te 

re-integreren in eigen of passend werk. Maar soms lukt dit niet en wat dan?  De 

handige beslisboom van deze tool biedt houvast.

WGA Eigenrisicodragerstool

Met de VeReFi WGA-calculator maakt u gemakkelijk inzichtelijk of WGA-

eigenrisicodragerschap aantrekkelijk is voor uw bedrijf of uw relatie. De tool 

geeft inzicht in de effecten van een eventuele WGA-instroom op de WGA 

gedifferentieerde premie.  Deze premie wordt vervolgens vergeleken  met de 

premie van de private verzekeraar. 

 



+

Bestel nu uw 
VeReFi abonnement 
Wilt u flink geld besparen? Zorg dan dat 

u regie krijgt op de geldstromen sociale 

zekerheid in uw organisatie. Bestel van-

daag nog een VeReFi-abonnement op 

www.verefi.nl

Regie op beschikkingen WHK

Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter 

(BeZaVa) zijn (middel)grote werkgevers nu ook verantwoordelijk voor de 

Ziektewetuitkeringen voor flex-werknemers.

Om te zien welke flex-werknemers aan u toegerekend worden, ontvangt u een 

toekenningsbeslissing van het UWV. Maar klopt die beslissing wel? Dat kunt u 

eenvoudig nagaan met deze tool. De handige beslisboom leidt u eenvoudig 

langs de relevante vragen en geeft aan wanneer het raadzaam is in bezwaar te 

gaan. Ook kunt u voor elke situatie voorbeeldbrieven downloaden. 

Applicatie WIA Dossier

Met de applicatie ‘WIA Dossier’ kunt u de WIA-beschikkingen vastleggen en de 

stappen van het re-integratieproces volgen en vastleggen. Zo kunt u eenvoudig 

uw WIA-administratie ordenen en heeft u altijd inzicht in de status van de WIA-

beschikkingen. Ook het zogenaamde tweede-fase-casemanagement kunt u in 

WIA Dossier vastleggen en volgen.  Verder kunt u met WIA Dossier eenvoudig 

communiceren met dienstverleners en de relevante WIA-verzekeraars.

Applicatie Ziek-uit-dienstmelding

Met de applicatie ‘Ziek- uit-dienstmelding’ kunt u alle benodigde gegevens vast-

leggen van een medewerker die ziek uit dienst gaat. Zeker met de modernisering 

van de Ziektewet is dit erg belangrijk, omdat u nu ook verantwoordelijk bent voor 

de Ziektewetuitkeringen aan deze medewerkers en hun re-integratie.  Met de 

applicatie behoudt u het zicht op deze medewerkers.


