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WWplus voert vanaf 2006 bovenwettelijke 

werkloosheidsregelingen uit voor toonaangevende 

opdrachtgevers in de publieke en private sector. 

WWplus is marktleider in deze dienstverlening en levert 

maatwerk dat afgestemd is op de specifieke wensen 

van de werkgever. “Werkgever aan het stuur” is hierbij 

ons uitgangspunt. Heeft u te maken met ontslag en wilt 

u het ook goed regelen voor uw werknemer? Neem dan 

contact met ons op. 

Specialist in de uitvoering van bovenwettelijke werkloosheidsregelingen 

De werkloosheidswet (WW) is de basiswerkloosheidsvoorziening voor alle 

werknemers in Nederland. De WW wordt uitgevoerd door het UWV. In veel 

cao’s en sociale plannen wordt er naast de WW voorzien in een aanvullende of 

aansluitende uitkering voor werknemers bij ontslag. WWplus is gespecialiseerd 

in de uitvoering van deze bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. 

Toonaangevende opdrachtgevers in de publieke en private sector 

De dienstverlening van WWplus richt zich zowel op werkgevers in de publieke 

als in de private sector. Onze opdrachtgevers zijn actief in diverse sectoren, 

zoals onderwijs, overheid, energie, metaal en techniek. WWplus heeft 

momenteel ruim 25.000 lopende rechten in beheer voor circa 1700 

werkgevers. 

Advies en maatwerk voor werkgevers 

De bovenwettelijke werkloosheidsregelingen verschillen per cao en sociaal plan. 

Soms is er een individuele regeling: de werkgever maakt specifieke afspraken 

met een werknemer. WWplus adviseert u graag over de inrichting van uw 

werkloosheidsregeling en levert maatwerk bij de uitvoering. 
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Werkgever aan het stuur 

WWplus voert de werkzaamheden uit namens de 

werkgever. Een goede informatievoorziening aan de 

werkgever vinden wij daarom essentieel. De 

werkgever heeft bij WWplus altijd online inzicht in de 

financiën en de re-integratie van de werknemers. 

Voordat wij WWplus een nieuwe beslissing neemt 

over een toekenning of maatregel is er contact met de 

werkgever. De werkgever heeft een vaste 

accountmanager en kan met vragen altijd terecht bij 

de Werkgeversdesk van WWplus. Bij WWplus zit de 

werkgever aan het stuur. 

Aanpassing uitvoering aan veranderingen in 

wetgeving 

De bovenwettelijke regelingen zijn gerelateerd aan de 

werkloosheidswet. Onderstaand een schematisch 

voorbeeld van een bovenwettelijke uitkering:  

WWplus heeft gegevensuitwisseling met het UWV. Wij 

volgen de ontwikkelingen van de WW en andere wet-

en regelgeving op de voet en passen de uitvoering 

hierop aan. 

Deskundige uitvoering namens de werkgever 

Opdrachtgevers geven WWplus mandaat of volmacht 

om namens hen besluiten te nemen die samenhangen 

met de uitvoering van de regelingen. Deze regelingen 

vragen om een deskundige, betrouwbare en efficiënte 

uitvoering. WWplus handelt aanvragen af, verwerkt 

mutaties, verzorgt de betaling van de uitkeringen en 

afdrachten, controleert neveninkomsten en 

sollicitatieplicht en handelt bezwaar- en beroepszaken 

af. WWplus informeert de werknemers over hun 

rechten en plichten. Kortom: WWplus neemt de 

volledige uitvoering van de regeling van u over. 

Stichting Derdengelden WWplus 

De uitkeringsgelden van de werkgevers worden 

beheerd in de onafhankelijke Stichting Derdengelden 

WWplus. Deze wijze van werken garandeert dat de 

betaling van de uitkeringen en afdrachten op een 

veilige manier verloopt. 

Advies aan eigenrisicodragers WW over de 

re-integratietaak 

Een groot deel van onze opdrachtgevers is 

eigenrisicodrager voor de WW. Deze werkgevers zijn 

wettelijk verplicht om zelf de re-integratie (van uitkering 

naar werk) van hun werknemers te organiseren en te 

financieren. 

WWplus werkt voor re-integratie samen met 

gespecialiseerde bedrijven. Onder het motto ‘stap voor 

stap naar een passende baan’ ondersteunen we re-

integratietrajecten. Deskundig en zorgvuldig.

Meer weten over re-integratie?

Onze accountmanagers informeren u graag.

3wwplus.nl

Aanvulling 

van WWplus 

WW-uitkering van UWV 

Reparatie- en/of 

aansluitende 

uitkering van 

WWplus 



Meer weten? 

Bent u geïnteresseerd in onze 

dienstverlening of heeft u vragen? 

Neem contact met ons op. 

WWplus Werkgeversdesk 

Postbus 588 

8000 AN Zwolle 

E werkgeversdesk@wwplus.nl

Bellen op werkdagen 

8:30 - 17.00 

T 088 - 60 55 180 

wwplus.nl
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