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Per 1-1-2014 worden diverse grote(re) werkgevers eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW). De 

ZW is van toepassing voor werknemers die ziek uit dienst gaan. De werkgever wordt hiermee 

degene die het recht op, de hoogte van en de duur van de Ziektewet bepaalt.  

 

Voor deze relatief nieuwe materie heeft Scolea, samen met Enkwest Opleiding & Advies,  een 

opleiding ontwikkeld voor arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers en HR-

adviseurs. 

 

Na de opleiding bent u in staat om de eerste stappen te zetten in de uitvoering van de Ziektewet 

bij een eigen risicodrager ZW. U bent op de hoogte van het wettelijk kader en weet van de 

bijzonderheden.  

 

De opleiding gaat in op een aantal onderwerpen: 

 De implementatie van het eigen risicodragen. Waar moet een werkgever aan denken nadat 

ze eigen risicodrager ZW geworden zijn. Wat moet er bijv. in interne processen 

veranderen? 

 De uitvoering van de ZW; het bepalen van recht, hoogte en duur. In hoeverre wijkt dit af 

van een reguliere zieke werknemer? Hoe wordt het SV- dagloon bepaald? Wat zijn 

sanctiemogelijkheden? 

 Re-integratie, passend werk en het verrekenen van inkomsten 

 De uitkering van de ZW; er zal ook kort aandacht besteed worden aan de uitbetaling van 

het ziekengeld aan de ex-werknemer. Op welke wijze is dit te organiseren? 

 

 

Eigen risico dragen ZW in de praktijk 

 



 

Voor meer informatie: Hans Lankhaar 06 22202950         

    

 

Studievormen 

 

De opleiding ‘eigen risicodragen ZW in de praktijk’ kent een mix van studievormen. U wordt door 

een ervaren docent meegenomen door de ontwikkelingen en het wettelijk kader. De gehele 

studiebijeenkomst kent een hoog gehalte van interactie; u wordt geregeld geprikkeld en daarmee 

gewezen op de verschillen tussen loon bij ziekte en Ziektewet.  

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het volgende lesmateriaal: 

 

 Een praktisch geschreven boek, Ziektewet; aanvang van de vangnetproblematiek 

 Handouts van het lesprogramma 

 Casuïstiek 

 

 
       

      Duur:  1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur 

      Datum: Voor actuele data zie www.scolea.nl  

      Locatie:  Scolea – Molenweg 36 - Heerde 

      Kosten: € 295,-- excl. 21% btw 

      Accreditatiepunten:  2 
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