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Verzuimprotocol Beschut & Nieuw Beschut 
 
Onderwerp 
 

Actie Opmerkingen 

1. Ziekmelding   

Dag 1. 
Op tijd ziekmelden 

Doorgeven ziekmelding 
 
 
 
 
 

Telefonisch meld je je tussen 08.00 uur en 09.00 uur ziek bij je direct leidinggevende.  
 
Je moet je persoonlijk via een telefoongesprek ziekmelden. Je mag dus niet iemand anders laten bellen, tenzij hier een 
hele goede dringende en/of belangrijke reden voor is. Word je ziek op je werk, dan meld je dit mondeling bij je 
leidinggevende. 
 
Er zullen afspraken met je worden gemaakt wanneer er weer contact met je is. 
Je leidinggevende schakelt Assist Verzuim in.  

Contact Assist Verzuim en 
werknemer 

Ziekmelding bespreking De Inzetbaarheidsadviseur (IZA) van Assist Verzuim zal binnen 1 werkdag na je ziekmelding telefonisch contact met je 
opnemen. Deze IZA zal allerlei vragen aan je stellen. De IZA werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 
bedrijfsarts. Het uitgangspunt daarvan is dat je zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat.  
 
Zo nodig neemt de IZA vaker contact met je op. 

Ongeval Arbeidsongeval 
 
 
Andere ongevallen 
 
 
 
 

Is je ziekmelding gevolg van een ongeval op je werk, meld dit dan bij je leidinggevende en in je eerste contact met Assist 
Verzuim.  
 
Meld het ook als je ziek bent als gevolg van een ongeval in reistijd van of naar je werk. 
 
Als je je ziek meldt naar aanleiding van een ongeval waarbij andere personen betrokken waren meldt dit dan ook bij je 
leidinggevende en in je eerste contact met Assist Verzuim. Mogelijk kunnen de kosten van ziekteverzuim en re-integratie 
worden teruggevraagd bij de veroorzaker. 

Contact Assist Verzuim en 
leidinggevende 

Ziekmelding bespreken De IZA geeft met jouw toestemming je leidinggevende een terugkoppeling en advies n.a.v. je ziekmelding. Dit gebeurt na 
ieder contact. 

Contact leidinggevende  
en werknemer 

Ziekmelding bespreken N.a.v. het contact met de IZA zal je leidinggevende afspraken met je maken over het advies van de IZA. Ook maakt je 
leidinggevende afspraken over hoe er contact met je zal worden onderhouden en wanneer. Houd je leidinggevende op de 
hoogte van je verzuim en belangrijke veranderingen in je situatie.  

2. Betermelding   

Op tijd beter melden Doorgeven betermelding 
 
Eerder beter / uitbreiding 
uren 
 

(Gedeeltelijk) beter melden doe je persoonlijk of via een telefoongesprek bij je leidinggevende. 
 
Als je eerder beter bent dan bijvoorbeeld is afgesproken met Assist Verzuim, mag je gewoon eerder gaan werken. Dit 
geldt ook voor de uitbreiding van uren. Je mag eerder meer uren gaan werken dan besproken is met Assist Verzuim. Je 
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 bespreekt dit met je leidinggevende. Zijn er twijfels of het werken van meer uren je herstel in de weg staat, dan vragen 
we eerst advies aan Assist Verzuim.   

3. Bereikbaarheid   

Bereikbaar zijn Als je ziek bent moet je 
bereikbaar zijn 
 
Ander verpleegadres 

Als je ziek bent zorg dan dat je tijdens werktijd telefonisch bereikbaar bent. 
 
 
Als je op een ander verpleegadres bent (bijvoorbeeld ziekenhuis, bij ouders etc.), zorg dan dat je dit doorgeeft aan je 
leidinggevende en aan Assist Verzuim. 

4. Contact   

Contact onderhouden  Contact onderhouden 
 
 
Bespreken advies Assist 
Verzuim 

Tijdens de hele periode van je ziekte zal er contact met je worden onderhouden. Samen met je leidinggevende maak je 
afspraken over het vervolgcontact. 
 
Als je op het spreekuur van Assist Verzuim bent geweest, dan heb je contact met je leidinggevende om het advies van 
Assist Verzuim te bespreken. 

5. Bezoek Assist Verzuim   

Bezoek aan Assist Verzuim Oproep Assist Verzuim 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driegesprek 
 
 
Open spreekuur 
 
 

Op verzoek van je leidinggevende of als Assist Verzuim het nodig vindt, word je uitgenodigd voor een spreekuur. 
Je bent altijd verplicht om te verschijnen op het spreekuur als je bent uitgenodigd. Als je niet verschijnt op het spreekuur 
zonder geldige reden, kan het loon worden opgeschort.  
Een afspraak met Assist Verzuim mag je niet zelf afbellen. Bespreek dit met je leidinggevende. 
Als je lang ziek bent, word je vaker opgeroepen voor het spreekuur van Assist Verzuim. Dit spreekuur is op een locatie in 
Enschede. 
Als je alweer beter bent en je hebt nog een afspraak bij Assist Verzuim mag je deze afspraak niet zelf afbellen. Bespreek 
dit met je leidinggevende. 
 
Het is mogelijk om samen met je leidinggevende naar Assist Verzuim te gaan om gezamenlijk je inzetbaarheid te 
bespreken. Dit kan alleen met jouw toestemming.  
 
Je kunt op eigen initiatief een afspraak maken met Assist Verzuim, ook als je niet ziek bent.  
Let op: voor vragen over je gezondheid ga je naar je eigen huisarts of specialist. Als je een afspraak maakt met Assist 
Verzuim moet je vraag gericht zijn op je inzetbaarheid in werk.  

6. Aangepast werk   

Het verrichten van 
aangepaste/ andere 
werkzaamheden 

Verrichten aangepast werk 
 
 
 
 
 
Verrichten ander werk 
 

Soms ben je niet in staat om je eigen werk te kunnen doen, maar kun je wel andere werkzaamheden uitvoeren. Als je 
ander werk kunt doen, kom dan gewoon werken. Je leidinggevende zal kijken, eventueel na overleg met Assist Verzuim, 
welk werk je wel kunt doen. Dat kan ook bij een andere afdeling zijn. 
 
Assist Verzuim kan adviseren dat je ander werk kunt doen. Het verrichten van ander werk mag je niet weigeren. 
 
Het is niet toegestaan tijdens arbeidsongeschiktheid zonder toestemming van je leidinggevende andere betaalde of 
onbetaalde werkzaamheden in welke vorm dan ook te verrichten.  

7. Frequent verzuim   
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Als je vaak ziek bent Gesprek Als je vaak ziek bent, meer dan 3 keer per 12 maanden, zal de IZA dit met je bespreken. De IZA geeft je leidinggevende 
een terugkoppeling en je zult daarna een frequent verzuim gesprek met je leidinggevende hebben.  

8. Lang ziek   

Als je lang ziek bent Contact  
 
 
Probleemanalyse 
 
 
Maken Plan van Aanpak  
 

Als er wijzingen zijn in je situatie neem dan contact op met je leidinggevende. Ook neemt je leidinggevende regelmatig 
contact met je op. 
 
Als je lang ziek bent zal Assist Verzuim binnen 6 weken een probleemanalyse opstellen. Dit is een verslag waarin staat wat 
nodig is voor je re-integratie.  
 
Vervolgens maak je na ongeveer 7 weken samen met je leidinggevende een Plan van Aanpak. Hierin staat hoe je zo snel 
en verantwoord mogelijk weer aan het werk kunt. Het maken van dit plan is een wettelijke verplichting en moet door jou 
en je leidinggevende worden ondertekend. 

Loonbetaling Volledig ziek 
 
 
Gedeeltelijk hersteld 

In het 1e jaar dat je ziek bent ontvang je, conform CAO, 100% van je laatst verdiende salaris. 
In het 2e jaar dat je ziek bent ontvang je, conform CAO, 70% van je laatst verdiende salaris. 
 
In het 1e jaar dat je ziek bent ontvang je, conform CAO, 100% van je laatst verdiende salaris. 
In het 2e jaar dat je ziek bent ontvang je, conform CAO, 100% van je laatst verdiende salaris voor de productieve uren en 
70% van je laatst verdiende salaris over de niet-productieve uren. 
 
Na twee jaar ziekte vindt er een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling plaats door het UWV.  

9. Zwangerschap   

Zwanger Als je zwanger bent meld je 
dit bij je werkgever 
 

Volgens de wet ben je verplicht je zwangerschap uiterlijk drie weken voor de verwachte ingangsdatum van het 
zwangerschapsverlof te melden. We raden aan om je leidinggevende zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van je 
zwangerschap, zodat je leidinggevende hier rekening mee kan houden. 

10. Calamiteiten   

Niet ziek, maar toch niet 
kunnen komen werken? Wat 
dan? 

Niet ziekmelden, maar 
overleggen met je 
leidinggevende 

Er kunnen situaties of redenen zijn dat je zelf niet ziek bent, maar dat je niet kan komen werken. Meld je dan niet ziek, 
maar overleg met je leidinggevende wat de mogelijkheden zijn. Voor dit soort situaties zijn andere verlofregelingen in de 
CAO opgenomen. 

11. Ziekte en vakantie   

Wat als je ziek wordt  
tijdens je vakantie 

Ziekmelden  
 
 
Ziek in het buitenland 
 
 
Medische verklaring 
 
 
 
 

Als je ziek wordt tijdens je vakantie, geef je dit op je eerste ziektedag door aan je leidinggevende. Ook moet je bereikbaar 
zijn en je verblijfadres doorgeven. 
 
Als je ziek wordt in het buitenland, mag je zonder overleg met je leidinggevende niet langer wegblijven dan de 
vastgestelde vakantieperiode. Zodra je terug bent neem je contact op met je leidinggevende. 
 
Denk altijd aan een originele medische verklaring (geen kopie) van een bevoegde arts, deze moet binnen drie dagen na je 
ziekmelding opgesteld zijn. Deze medische verklaring dient in het Nederlands of Engels te worden opgesteld. Medische 
verklaringen in andere talen worden niet geaccepteerd en zijn niet geldig. De medische verklaring wordt voorgelegd aan 
Assist Verzuim ter beoordeling. Je leidinggevende ontvangt vervolgens een advies van Assist Verzuim.  
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Beoordeling 
 
 
Beter melden  

Afhankelijk van de beoordeling van Assist Verzuim wordt vastgesteld of er sprake is van ziekte. Als er sprake is van 
ziektedagen hoef je over deze dagen geen verlof op te nemen. 
 
Als je eerder beter bent dan je vakantie is afgelopen, vergeet dan niet je beter te melden bij je leidinggevende.  

Als je op vakantie wilt  
gaan en ziek bent. 
 
 

Op vakantie gaan terwijl je 
ziek bent? 

Als je ziek bent en je wilt op vakantie gaan, vraag hier dan toestemming voor aan je leidinggevende en Assist Verzuim. 
 
Als Assist Verzuim en je leidinggevende het goed vinden, dan mag je op vakantie terwijl je ziek bent. Er zullen door je 
leidinggevende afspraken met je worden gemaakt over opname van verlofdagen. 

12. Regels en 
strafmaatregelen 

  

Regels 
 

Houden aan de regels bij 
ziekte 

Ziek zijn schept ook verplichtingen. Je moet je houden aan de opgestelde regels uit dit verzuimprotocol. 
 
Je moet de aanwijzingen van Assist Verzuim altijd volgen en je moet je houden aan de afspraken die je met Assist Verzuim 
en je leidinggevende hebt gemaakt. 

Niet houden aan spelregels Strafmaatregel Als je je niet houdt aan de regels die gelden bij ziekte kunnen er door je werkgever strafmaatregelen worden opgelegd. 
Als je een strafmaatregel krijgt opgelegd, krijg je hierover een brief. Hierin staat waarom je een strafmaatregel krijgt 
opgelegd. 

13. Niet eens met beslissing    

Niet eens met beslissing 
Assist Verzuim 

Bespreken met 
leidinggevende 
Second opinion via Assist 
Verzuim 
 
 
 
 
Deskundigen oordeel UWV 
 

Als je het niet eens bent met het advies van Assist Verzuim, bespreek dit dan met je leidinggevende.  
 
Als je het niet eens bent met het advies van Assist Verzuim, kun je een second opinion aanvragen bij een andere 
arbodienst. Assist Verzuim zal jou vragen om zo goed mogelijk uit te leggen waarom je het niet eens bent met hun advies. 
Ze zullen je vragen wat je door een andere onafhankelijke arts opnieuw beoordeeld wilt hebben over je inzetbaarheid. 
Assist Verzuim zal de second opinion bij een andere arbodienst aanvragen. Aan de second opinion zijn voor de 
medewerker geen kosten verbonden. 
 
Je hebt ook de mogelijkheid om een deskundigen oordeel aan te vragen bij het UWV als je het niet eens kunt worden 
over je inzetbaarheid. De kosten hiervoor krijg je terug van de werkgever als je in het gelijk gesteld wordt. 

 


