
Door wachtlijstbemiddeling wordt uw medewerker in veel gevallen sneller 
behandeld. En daarmee wordt ook de periode die hij niet of niet volledig 
kan werken korter. En zorgverzekeraars zijn hierin steeds succesvoller. 
Zo verkortte CZ in 2013 de wachttijd nog met 13 dagen. In 2015 vond de 
behandeling gemiddeld al 21 werkdagen eerder plaats. CZ rekent voor u 
uit wat u hiermee per jaar kunt besparen:

Bespaar € 183,- per medewerker 
met wachtlijstbemiddeling
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Bekijk uw besparing

Stel u heeft als werkgever 1000 medewerkers fulltime in dienst

Gemiddeld werkt een werknemer1 215 dagen per jaar voor u als werkgever.

In Nederland wordt hiervan2 3,8% (gemiddeld) verzuimd

Dus heeft u naar verwachting 8170 verzuimdagen per jaar in uw organisatie.

Gemiddeld wordt in Nederland2 6,4 dagen per geval verzuimd,

waaruit we concluderen dat u 1270 verzuimgevallen per jaar heeft.

Dit gaat gemiddeld bij2 11,4% om verzuim langer dan 20 dagen,

dus u heeft naar verwachting 145 langdurige verzuimgevallen per jaar

Uit onderzoek weten we dat hiervan3 46,8% in behandeling is bij arts/specialist

U heeft dus per jaar 68 gevallen voor wachtlijstbemiddeling

De bemiddeling is succesvol in4 47,8% van de gevallen

Daarmee worden per jaar 33 medewerkers sneller behandeld,

met een gemiddelde winst van4 21 werkdagen per succesvolle bemiddeling

Dit leidt tot een winst van 693 werkdagen voor uw organisatie per jaar 

De kosten in NL zijn gemiddeld5 264 euro per verzuimde dag (excl. vervanging)

Dus u bespaart per jaar € 182.606,- door wachtlijstbemiddeling

Een totaal van € 183,- winst per fulltime medewerker

€ 23.628,- 200 medewerkers € 38.735,-

€ 54.007,- 500 medewerkers € 88.536,-

€ 111.389,- 1000 medewerkers € 182.606,-
€ 219.403,- 2000 medewerkers € 359.678,-

€ 550.196,- 5000 medewerkers € 901.961,-

Medewerkers 200 500 1000 2000 5000

Besparing € 38.735 € 88.536 € 182.606 € 359.678 € 901.961

1  CBS Statline – Werkgelegenheid 
2 CBS Statline – Ziekteverzuim volgens werknemers 2014 
3 TNO – Nationale enquete arbeidsomstandigheden 2015

4 Ervaringscijfers CZ, 2015
5 CPB, 2014
6 GFK/CZ, 2014

CZ bemiddelt voor al uw medewerkers. En dat is uniek.

U kunt voor al uw medewerkers bij de CZ Interventie Expert terecht voor wachtlijstbemiddeling. Of zij nu collectief 
verzekerd zijn bij CZ of niet. Is dat bij uw collectieve zorgverzekeraar niet het geval? Dan komen 4 op de 10 van 
uw langdurig verzuimende medewerkers niet in aanmerking voor wachtlijsbemiddeling. Gemiddeld is namelijk 
maar 61%6 van de werknemers collectief verzekerd. En dit heeft grote gevolgen voor uw besparing. 

Wanneer al uw medewerkers toegang hebben…Wanneer alleen verzekerden toegang hebben…

…bespaart u: …bespaart u: c71.216 extra besparing




