
Werkwijzer bij verzuim wegens arbeidsongeschiktheid 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers prettig en gezond kunnen 
(blijven) werken en streven na dat onze medewerkers bij ongeschiktheid om te 
kunnen werken vanwege ziekte nauw betrokken blijven bij onze organisatie. 
Ons verzuim- en re-integratiebeleid is gericht op het realiseren van volledige 
arbeidsgeschiktheid waar mogelijk, waarbij benutbare arbeidsmogelijkheden 
optimaal worden ingezet. Medewerkers en H-managers hebben hierin een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle van toepassing zijnde regelgeving is 
te vinden in de Cao provinciale sector. 
 

 Je meldt je ziek bij je H-manager en bespreekt de vermoedelijke duur en eventueel 
lopende afspraken. In noodgevallen kan een naaste de eerste melding doen. 

 Je neemt contact op vóór aanvang van je werkzaamheden, maar uiterlijk om 9.30 
uur. 

 Als je dit niet prettig vindt, hoef je aan de H-manager niet te vertellen wat de oorzaak 
van je arbeidsongeschiktheid is. 

 Als je H-manager niet bereikbaar is op het moment van ziekmelden, geef je de 
melding door aan het secretariaat, waarna je H-manager in de loop van de dag 
contact met je zal opnemen. 

 Je H-manager ondersteunt en faciliteert het re-integratietraject. Deze houdt goed 
contact met je en bespreekt alle mogelijkheden en eventuele knelpunten bij herstel. 

 Je werkt actief aan je herstel en aan het verbeteren van je gezondheid en 
inzetbaarheid, dat betekent dat je datgene nalaat wat het herstel kan vertragen of 
belemmeren. 

 Je houdt je beschikbaar en bereikbaar voor contact met je H-manager. Over 
bereikbaarheid kun je, in overleg met je H-manager, aanvullende afspraken maken. 

 Voor eventuele beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, kan een concrete vraag 
voorgelegd worden aan de bedrijfsarts. 

 
Het re-integratietraject op hoofdlijnen 
De spelregels die gelden voor de communicatie tussen de niet of verminderd inzetbare 
medewerker, de H-manager en de bedrijfsarts, zijn voor een groot deel gebaseerd op de 
Wet verbetering poortwachter. In die wet staan richtlijnen voor de eerste twee jaar. Na 
twee jaar levert het Poortwachter proces een re-integratieverslag op dat voor het UWV 
(Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de basis is voor keuring voor de WIA (wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). 

 
Week 1: 
De medewerker gaat na wat de arbeidsongeschiktheid betekent voor het werk en neemt 
contact op met zijn of haar H-manager op de wijze zoals hierboven beschreven. Het 
verzuim wordt door de werkgever doorgegeven aan de Arbodienst. De H-manager en/of 
de medewerker kan aangeven of een (versnelde) oproep bij de bedrijfsarts gewenst is. 
 
Week 3 tot en met 5: 
De Arbodienst regelt, als er nog geen versnelde afspraak bij de bedrijfsarts is geweest, een 
afspraak voor de medewerker om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te komen, tenzij 
door de H-manager gemotiveerd is aangegeven dat dit niet nodig is. 
In onderling overleg tussen jou en je H-manager worden afspraken gemaakt over het 
verzuimproces. Beiden zijn en blijven hiervoor verantwoordelijk. 
 
Uiterlijk week 6: 
De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op. 
 
Week 7/8: 



Op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts stellen de medewerker en de 
H-manager een plan van aanpak op, rekening houdend met de uitkomsten van de 
probleemanalyse van de bedrijfsarts. 
 
Week 14 en zes-wekelijks: 
In nauwe samenwerking tussen bedrijfsarts, medewerker en H-manager worden alle 
mogelijkheden van re-integratie bezien. De te nemen stappen worden door de medewerker 
en de H-manager vastgelegd in een plan van aanpak. Eventuele bijstellingen hierop kunnen 
verwerkt worden in het formulier eerstejaarsevaluatie. 
De H-manager stuurt op het proces. 
 
Week 42: 
De Arbodienst geeft de arbeidsongeschiktheid door aan het UWV. 
 
Week 48: 
Aan het einde van het eerste verzuimjaar evalueren H-manager en werknemer het eerste 
verzuimjaar en wordt bezien welke activiteiten verder ondernomen moeten worden met 
betrekking tot re-integratie van de werknemer. De eerstejaarsevaluatie wordt opgesteld. 
Over de uren waarop je ongeschikt bent tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, heb je 
recht op doorbetaling; je volledige bezoldiging gedurende de eerste 52 weken; 70% van je 
bezoldiging gedurende de daarop volgende 52 weken. 
 
Week 87: 
De H-manager evalueert met het oog op de WIA-aanvraag met de medewerker en de 
bedrijfsarts en bezien samen of alle benodigde stukken (zoals een probleemanalyse en 
een goed onderbouwd re-integratie-verslag) aanwezig zijn. Uiterlijk in de 93e week van 
verzuim wordt de WIA-aanvraag ingediend bij het UWV. 
Dit is de verantwoordelijkheid van de medewerker. 
 
Week 104: 
Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer voldoende inspanningen hebben 
verricht om tot re-integratie te komen. Als dit voldoende uit de stukken blijkt, kan de 
medewerker (gedeeltelijk) instromen in de WIA mits aan alle wettelijke verplichtingen is 
voldaan. De werkgever kan een ontslagaanvraag indienen bij UWV en vervolgens, na 
toestemming, overgaan tot (gedeeltelijk) ontslag.Zie ook het Actiepad bij verzuim wegens 
arbeidsongeschiktheid. 
 
Praktische zaken 

 Mogelijkheden tot (gedeeltelijke) werkhervatting worden altijd direct doorgegeven aan 
de H-manager, die dit zal (laten) verwerken in het SAP-systeem. 

 Word je ziek tijdens een vakantie, ook in het buitenland, meld je dan ziek op de 
gebruikelijke manier. 
In het buitenland haal je daarnaast een verklaring van ziekte bij een plaatselijke 
arts. Hiermee kun je aantonen dat je daadwerkelijk ziek bent geweest, zodat niet 
opgenomen verlofuren gecorrigeerd kunnen worden. 

 Tijdens de periode van verzuim gaat de verlofopbouw volledig door en bij vakantie 
worden verlofdagen ingeleverd. 

 Als je niet in staat was vakantie-uren op te nemen als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid, kunnen deze uren, met schriftelijke toestemming van je 
H-manager, overgeheveld worden naar een latere periode. 

 In individuele gevallen kan afgeweken worden van het Actiepad bij verzuim wegens 
arbeidsongeschiktheid. 

 Wanneer je (gedeeltelijk) werk kunt verrichten, maar niet mobiel bent, kan er gekeken 
worden naar vervangende vervoermogelijkheden (zelf, via collega’s of een taxi). Voor 



taxivervoer zijn speciale afspraken gemaakt die aangevraagd kunnen worden via de 
‘medewerker vervoer en reizen’. De kosten van dit vervangend vervoer worden 
(indien niet vergoed door de verzekering van de werknemer) vergoed door de 
werkgever. 

 Bij drie of meer keer verzuimen in één jaar wordt altijd een gesprek gevoerd tussen 
jou en je H-manager. 

 Nog vragen? Meer informatie over deelonderwerpen van verzuim en re-integratie is 
te lezen in het Personeelshandboek op Brain.  


