Europees aanbesteden WGA-ERD
Als werkgever kunt u kiezen hoe u om wilt gaan met de financiële risico’s van gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid van uw werknemers. U kunt daarbij kiezen uit de publieke verzekering
bij het UWV of zelf het risico dragen, oftewel ‘WGA eigenrisicodragen (ERD)’. Doordat UWVpremies gemiddeld steeds verder stijgen, wordt de keuze voor ERD gunstiger, maar dit
hoeft niet te betekenen dat het ook voor uw organisatie voordelig is. Beide keuzes hebben
financiële gevolgen die, afhankelijk van de omvang van uw WGA-risico’s, in meerdere of
mindere mate een impact hebben.

Europees aanbesteden
Bent u aanbestedingsplichtig conform de Aanbestedingswet? Dan helpt Verus in
samenwerking met Aon u graag bij het maken van de juiste keuze over de financiering
van de WGA. De consultants van Aon zijn gespecialiseerd in Europese aanbestedingen
en begeleiden en adviseren u tijdens het gehele traject. De aanbestedingswet- en
regelgeving is voortdurend aan veranderingen onderhevig en is bovendien soms
buitengewoon complex. Aon volgt de ontwikkelingen in
het aanbestedingsrecht nauwlettend en stemt haar advisering hierop af. Aon heeft een
uniek concept in de markt gebracht dat u helpt een onderbouwde keuze te maken
omtrent de financiering van de WGA ERD rekening houdend met een eventuele
aanbesteding.

Raamovereenkomst als praktische oplossing
Een Europees aanbestedingstraject is voor verzekeraars weinig aantrekkelijk, omdat het
een complexe en administratieve belasting is. Om die reden maken zij vaak de keuze
niet in te schrijven op een Europese aanbesteding. Dit komt de marktwerking niet ten
goede en is dus nadelig voor u. Aon heeft het initiatief genomen om een efficiënt
aanbestedingsproces te organiseren in de vorm van een Raamovereenkomst. De
Raamovereenkomst is een
aanbestedingsvariant. Het is een schriftelijke overeenkomst tussen meerdere
aanbestedende diensten en meerdere verzekeraars. Op deze manier kan WGA ERD
collectief aanbesteed worden, maar krijgt u door middel van een minicompetitie toch
uw eigen individuele offerte en advies. Belangrijk voordeel van de Raamovereenkomst is
dat debenodigde kennis over de verzekeringsmarkt reeds is ingebracht en Aon het
volledige aanbestedingstraject voor haar rekening neemt. Dit leidt tot een
administratieve lastenverlichting en u profiteert van een gezonde marktwerking.

“Onze specialisten nemen de
aanbestedingsprocedure
volledig uit handen en verzorgen
alle stappen binnen dit traject.”

Wat doet Aon voor u?
De specialisten van Aon nemen de aanbestedingsprocedure volledig uit handen en
verzorgen de volgende stappen in het traject:
• inventariseren van de risico-informatie (zoals verzuim- en
arbeidsongeschiktheidscijfers en de WGA-instroom) en benchmarken ten opzichte
van de sector;
• opstellen uitgangspunten offerteaanvraag (bestek);
• versturen individuele offerteaanvraag binnen de Raamovereenkomst;
• beoordelen / wegen binnengekomen offertes op beste prijskwaliteitverhouding en vergelijking met premie van UWV;
• financiële analyse waarbij we een vergelijking maken tussen de premies van de
verschillende financieringsvormen voor het WGA ERD;
• opstellen rapportage marktonderzoek (aanbestedingsdossier) met
gedetailleerde toelichting op weging;
• presenteren van de rapportage (in samenwerking met Verus).
Wanneer u kiest voor WGA ERD:
• plaatsen WGA Eigenrisicodragerverzekering en verzoek tot afgeven garantieverklaring;
• bevestigen dekking en afgifte polis;
• doorlopend advies rondom de ontwikkelingen van het WGA eigenrisicodragerschap;
• schadelastbeheersing door WIA Casemanagement van Aon.

Maak de juiste keuze tussen publiek verzekeren en
eigenrisicodragen
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Verus en Aon helpen u de juiste keuze te maken tussen publiek verzekeren en
eigenrisicodragen. Om een eventuele besparing te realiseren, reiken wij u als werkgever de
informatie aan zodat u de juiste keuze kuntmaken tussen publiek verzekeren of
eigenrisicodragen. Met een gefundeerde keuze op basis van een financiële analyse en met
alle beleidsmatige gevolgen in beeld, maakt u een gefundeerde keuze waar uw organisatie
het meest bij gebaat is.

Wilt u meer weten over
aanbestedingen?
Neem dan contact met mij op:

Carola van der Meeren
Adviseur verzekeringen
Verus
+31 (0)6 218 184 53
cvandermeeren@verus.nl

