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Verzuimprotocol 
 

Inleiding 
 
Hoewel een effectief verzuimbeleid ook zeker preventief dient te zijn (voorkomen is immers beter dan 
genezen), leert de praktijk het belang van heldere procedures bij individueel ziekteverzuim. Dergelijke 
procedures worden vastgelegd in een zogeheten ‘verzuimprotocol’. Ze behandelen de activiteiten die aan de 
orde zijn of kunnen zijn vanaf het moment dat de medewerker zich ziek meldt, tot aan het moment dat hij of 
zij het eigen werk hervat, dan wel herplaatst wordt of het WIA- of WW-traject in gaat. 
 
In het onderstaande verzuimprotocol is een onderscheid gemaakt in ‘Algemeen’ en ‘Langdurig verzuim onder 
de Wet verbetering Poortwachter’. Een ziektegeval verwordt tot een ‘Poortwachter-geval’, wanneer de 
bedrijfsarts een probleemanalyse verricht, omdat hij van mening is dat er sprake is van ‘dreigend langdurig 
verzuim’. Wanneer dat het geval is, gelden er verplichtingen en sancties die afwijken van gebruikelijk bij 
andere ziektegevallen. Zolang de bedrijfsarts geen probleemanalyse verricht heeft, is er geen sprake van een 
Poortwachter-geval en gelden de regelingen, zoals die vermeld staan onder ‘Algemeen’.  

 
De Wet verbetering Poortwachter is ingegaan op 1 april 2002. Voorts is per 1 januari 2004 de 
loondoorbetalingverplichting van arbeidsongeschikte werknemers verlengd van 1 naar 2 jaar.  
 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt Zorgcentrum St. Franciscus bij het verzuimmanagement ondersteund 
door HumanCapitalCare B.V. (HCC). 

 

 

Samenvatting 

Ziekmelding 
 Medewerker meldt zich tussen 8.30 en 9.00 uur persoonlijk ziek bij zijn leidinggevende.  

 Leidinggevende voert het ziekmeldinggesprek. Hierin wordt besproken wat de beperkingen zijn en tegelijk 
wordt bekeken welke werkzaamheden nog wel verricht kunnen worden   

 

Registratie van het verzuim 
 Leidinggevende geeft melding voor 9.30 uur door aan administratie. De administratie voert de ziekmelding 

in het digitale softwareprogramma “e-care” van HCC in. 
 

Contact tijdens ziekte 
 Leidinggevende houdt eerste 3 weken minimaal twee maal per week contact, daarna eventueel minder 

 Bij langer dan 4 weken ziek, zorgt de werkgever voor een attentie 
 

Herstelmelding 
 Zodra de medewerker denkt te weten wanneer hij of zij het werk kan hervatten, brengt hij zijn of haar 

leidinggevende hiervan direct op de hoogte.  

 Op de dag dat de medewerker feitelijk weer aan het werk kan gaan, meldt hij of zij zich tussen 8.30 en 
9.00 uur persoonlijk bij zijn of haar direct leidinggevende en bij de receptie van Zorgcentrum St. 
Franciscus formeel hersteld. Dit kan ook op een vrije dag zijn (via telefoonnummer 0161-458010). 
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Algemeen 
 

Ziekmelding  
 De werknemer meldt zich tussen 8.30 en 9.00 uur persoonlijk bij zijn of haar direct leidinggevende ziek op 

de dag dat hij of zij ziek is geworden (via telefoonnummer: 0161-458010). Is de direct leidinggevende niet 
aanwezig, dan meldt de werknemer zich ziek bij de receptie of degene die de receptie waarneemt. Heeft 
de werknemer echter een dienst die aanvangt voor 8.30, dan meldt hij of zij zich minimaal een half uur 
voor aanvang van de dienst ziek bij degene die de receptie waarneemt. Deze geeft de ziekmelding per 
email door aan de leidinggevende en administratie. 

 De zieke meldt eventuele veranderingen in het percentage ziek of veranderingen van ziekteadres of 
telefoonnummer op dezelfde wijze. 

 Indien de leidinggevende zelf niet aanwezig is of telefonisch niet bereikbaar is, belt deze de zieke 
werknemer zo spoedig mogelijk (op de eerste ziektedag of eerstvolgende werkdag) terug. 

 Wanneer de leidinggevende langer afwezig is, zorgt deze voor een bij zijn medewerkers bekende 
waarnemer, bij voorkeur een collega leidinggevende of de naast hogere leidinggevende. 

 Bij de ziekmelding stelt de leidinggevende de volgende zaken aan de orde (de zieke is verplicht te 
antwoorden op alle items, behalve de reden van het verzuim):  

 reden verzuim. 

 indien van toepassing: speciale meldingsplichten (ziek door zwangerschap of bevalling, ziek door 
schuld van derden). 

 indien van toepassing: de relatie met het werk.  

 mogelijkheden om aangepaste werkzaamheden te verrichten, gedeeltelijk, vervangend werk of 
arbeidstherapeutisch werk. Het streven is om de werknemer in te zetten in werkzaamheden, die wel 
mogelijk zijn. Dit kan betekenen dat de werknemer tijdelijk op andersoortige taken wordt ingezet. 

 vermoedelijke duur (hervattingprognose). 

 te regelen zaken op het werk (overdracht, afspraken afzeggen, waarneming, etc). 

 indien afwijkend van het bekende verblijfsadres: verpleegadres / telefoon. 

 afspraak voor vervolgcontact. 

 

 

Herstelmelding 
 Zodra de medewerker denkt te weten wanneer hij of zij het werk kan hervatten, brengt hij zijn of haar 

leidinggevende hiervan direct op de hoogte. Dit is nog geen formele herstelmelding, maar wel belangrijk in 
verband met de planning. 

 Aangezien deze inschatting niet altijd klopt, meldt de medewerker zich tussen 8.30 en 9.00 uur persoonlijk 
bij zijn of haar direct leidinggevende formeel hersteld op de dag dat hij of zij feitelijk weer aan het werk 
kan gaan (via telefoonnummer: 0161-458010). Dit kan ook op een vrije dag zijn. 

 De leidinggevende regelt via de receptie de administratie van deze herstelmelding parallel aan de 
procedure onder ‘registratie van het verzuim’.  

 Is de direct leidinggevende niet aanwezig, dan geeft de werknemer de herstelmelding door aan de 
receptie of degene die de receptie waarneemt. 

 Voor een herstelmelding hoeft geen toestemming van de arts afgewacht te worden.   
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Registratie van het verzuim  
 De leidinggevende vult de ziekmelding in “e-care” in en noteert in ieder geval: datum ziekmelding 

(herstelmelding), reden verzuim en gemaakte afspraken. Ook na de ziekmelding houdt de leidinggevende 
de verzuimregistratie nauwkeurig bij in e-care, net zo lang tot de zieke volledig hersteld is.  

 “E-care” is beveiligd met een inlognaam en wachtwoord. 

 De leidinggevende geeft de ziekmelding vóór 9.30 uur door aan de administratie en aan de andere 
leidinggevenden. 

 De administratie geeft de melding nog dezelfde dag door aan HCC, door de ziekmelding in "e-care" in te 
voeren. De casemanager van HCC leest vervolgens de ziekmelding in “e-care”. 

 

 

Bereikbaarheid 
 De zieke medewerker dient thuis (of op het opgegeven verpleegadres) te blijven, tenzij (per ziektegeval) 

anders is afgesproken met de eigen leidinggevende.  

 De medewerker is verplicht om een wijziging van het verpleegadres onmiddellijk aan de leidinggevende of 
aan diens plaatsvervanger door te geven. 

 De zieke medewerker dient tijdens het ziekteverzuim telefonisch bereikbaar te zijn. De medewerker dient 
er voor te zorgen dat zijn/haar telefoon aanstaat en onder handbereik is. 

 Indien de zieke medewerker een afspraak heeft bij een arts of behandelaar, dient hij/zij dit vooraf door te 
geven aan de leidingevende en bij diens afwezigheid bij de administratie.  

 

 

Contact tijdens ziekte  
 De leidinggevende houdt de eerste 3 weken minimaal twee maal wekelijks contact met de zieke, tenzij 

anders is afgesproken. De frequentie van het contact is logisch en zinvol, afhankelijk van de aard van de 
ziekte en mag niet door andere zaken beïnvloed worden (zoals werkdruk, relatie met de zieke).  

 De leidinggevende bespreekt tijdens ieder contact met de zieke de mogelijkheden om aangepaste 
werkzaamheden of vervangende werkzaamheden te verrichten. Het streven is om de werknemer in te 
zetten in werkzaamheden, die wel mogelijk zijn. Dit kan betekenen dat de werknemer tijdelijk op 
andersoortige taken wordt ingezet. 

 De leidinggevende maakt bij ieder contact met de zieke een concrete afspraak voor een nieuw contact. 
Concreet betekent dat duidelijk moet zijn wie met wie, wanneer en op wat voor manier contact opneemt. 
Er kan worden afgesproken dat de medewerker het initiatief neemt. De leidinggevende blijft echter 
verantwoordelijk voor het contact. 

 Als de zieke werknemer een geheim nummer heeft, neemt deze zelf volgens afspraak met de 
leidinggevende contact op. 

 Indien de oorzaak van de ziekte (mede) in de relatie leidinggevende-medewerker ligt, kan de 
leidinggevende het contact delegeren, bijv. naar de naast hogere leidinggevende of naar de HEAD. 

 Bij langdurige ziekte (langer dan 4 weken) en nog geen uitzicht op spoedig herstel, zorgt de werkgever 
voor een attentie, bijvoorbeeld een kaartje, bloemetje. 

 Huisbezoeken worden in principe door de leidinggevende (indien gewenst met naaste collega’s) en binnen 
werktijd verricht. Toestemming aan de medewerker dient vooraf gevraagd te worden. 
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Verzuimgesprek  
 Bij 3 ziekmeldingen in een periode van 12 maanden (terug gerekend vanaf de eerste ziektedag) voert de 

leidinggevende binnen 1 week na herstel met de medewerker een verzuimgesprek. Een verzuimgesprek 
kan ook gevoerd worden bij andere opvallende verzuimpatronen, zoals ‘maandagmorgenverzuim’, of 
verzuim tijdens bepaalde diensten.  

 De leidinggevende brengt de medewerker van tevoren op de hoogte van het te voeren verzuimgesprek. 

 De leidinggevende zorgt er voor dat leidinggevende en medewerker tijdens het gesprek niet gestoord 
kunnen worden.  

 De leidinggevende noteert minimaal de afspraken uit het gesprek in “e-care”. 
Doel van het verzuimgesprek is zicht te krijgen op de oorzaak of oorzaken van de frequente uitval en dit in de 
toekomst te voorkomen. 

 

Verzuimspreekuur  
 De leidinggevende of de HEAD licht, wanneer nodig, de bedrijfsarts voorafgaande aan het 

verzuimspreekuur in over het ziektegeval, waaronder in ieder geval: aard klachten, relatie met werk en/of 
privé-sfeer, reeds gemaakte afspraken met medewerker, vraagstelling aan bedrijfsarts).  

 De zieke is verplicht gehoor te geven aan een oproep bij de bedrijfarts en is verplicht tijdig te verschijnen.  

 Wanneer de zieke het spreekuur om welke reden dan ook wil verzetten, dient hij of zij hiervoor 
toestemming aan zijn of haar leidinggevende of aan de HEAD te vragen.  

 Wanneer de zieke onverhoopt niet op het spreekuur kan verschijnen, dient hij / zij direct, en tenminste 48 
uur vóór de afspraak, contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende of met de HEAD met opgave 
van reden. 

 Wanneer de zieke niet op het spreekuur verschijnt en dit ook niet heeft gemeld zoals in de vorige alinea is 
aangegeven, worden de kosten van het verzuimspreekuur ingehouden op het salaris van de zieke.  

 De bedrijfsarts noteert zijn advies in “e-care”. 

 De medewerker dient de leidinggevende zo spoedig mogelijk mondeling op de hoogte te brengen van het 
advies van de bedrijfsarts. 

 Bij langdurig verzuim kan door de leidinggevende na overleg met de bedrijfsarts een andere deskundige 
ingezet worden (bijv. bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsfysiotherapeut), of doorverwezen worden naar 
gespecialiseerde reïntegratiebureaus. 

 De huisarts (of welke behandelaar dan ook) mag formeel geen uitspraak doen over de 
arbeids(on)geschiktheid van betrokken werknemer, de bedrijfsarts mag dat wel. 

 

 

Versneld verzuimspreekuur (spoedspreekuur) 
 De leidinggevende kan in overleg met de HEAD en/of de casemanager van HCC verzoeken tot een 

versnelde oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. 

 Ook de zieke kan een versnelde oproep voor het spreekuur aanvragen. Hij of zij doet dit via zijn of haar 
eigen leidinggevende of de HEAD 

 
 

Deskundigenoordeel 
Het deskundigenoordeel heeft betrekking op drie punten van meningsverschil tussen werkgever en zieke 
werknemer. 

 Bij bezwaar tegen een arbeids(on)geschiktheidverklaring door de bedrijfsarts, kan (door werknemer of 
werkgever) een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers 
Verzekeringen (UWV): wanneer hier voor gekozen wordt, dient men er voor te zorgen dat het zo spoedig 
mogelijk wordt aangevraagd.  

 Wanneer één van beide partijen (werkgever of werknemer) van mening is dat de andere partij 
onvoldoende reïntegratie-inspanningen levert en deze opvatting niet gedeeld wordt door deze andere 
partij, kan de eerste partij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. 

 Wanneer één van beide partijen (werkgever of werknemer) van mening is dat er, anders dan de andere 
partij beweert, wel (of juist niet) passend werk in de organisatie aanwezig is, kan ook een 
deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd worden. 
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 Bij een aanvraag van een deskundigenoordeel dient het reïntegratiedossier aan het UWV overlegd te 
worden, aangevuld vanzelfsprekend met het betreffende verzoek. 

 De werkgever dient de werknemer (en omgekeerd) van aanvraag en resultaat van het 
deskundigenoordeel zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

 
 

Reïntegratiegesprek  
 Is de medewerker na drie weken nog volledig arbeidsongeschikt, dan voert de leidinggevende uiterlijk in 

de vierde week met de zieke een gesprek over diens ziek zijn (hoe het nu gaat), de ontwikkelingen op het 
werk, de bevindingen van het verzuimspreekuur, de eventuele relatie van het ziek zijn met het werk, 
eventuele hervattingmogelijkheden en de wijze waarop de organisatie omgaat met langdurig zieken. 
Indien het komen naar het werk het herstel belemmert, verricht de leidinggevende een huisbezoek 
(toestemming van de zieke is vereist). 

 Wanneer de leidinggevende de indruk heeft dat de medewerker weer in enige mate arbeid kan verrichten, 
bijvoorbeeld omdat de medewerker dit zelf aangeeft of omdat de bedrijfsarts dit aangeeft, voert de 
leidinggevende zo spoedig mogelijk met de zieke een reïntegratiegesprek. In dit gesprek stelt de 
leidinggevende samen met de medewerker een reïntegratieplan (Plan van Aanpak) op. 

 De leidinggevende legt het reïntegratieplan schriftelijk vast en geeft een kopie aan de zieke. 

 Voor werkhervatting na lang ziek zijn is het advies van de bedrijfsarts niet nodig. Het is verstandig bij 
twijfel bij medewerker en / of leidinggevende een advies van de bedrijfsarts te vragen. 

 De leidinggevende maakt in principe zoveel als organisatorisch mogelijk en gewenst is gebruik van 
gedeeltelijk, arbeidstherapeutisch en vervangend werk, rekening houdend met de specifieke 
belemmeringen van de zieke.  

 De medewerker is verplicht direct bij zijn of haar leidinggevende aan te geven, wanneer hij of zij weer wat 
(meer) kan doen. Hij / zij dient niet te wachten tot het spreekuur van de bedrijfsarts.  

 De medewerker is verplicht zijn / haar herstel te bevorderen. 

 De medewerker is verplicht passend vervangend werk binnen de eigen organisatie te aanvaarden. Dat 
kan ook op een andere afdeling zijn.  

 De HEAD en de casemanager van HCC kunnen de leidinggevende en de werknemer adviseren en 
ondersteunen in het verzuimtraject. Het vertalen van de beperkingen naar mogelijkheden is een 
onderdeel hiervan. 
 

 

Uitkeringsgesprek  
 Wanneer de zieke bijna 2 jaar ziek is voert de leidinggevende samen met de HEAD met hem of haar een 

gesprek over al die zaken die samenhangen met de eventueel aanstaande WIA- en / of WW-uitkering. 

 De casemanager van HCC zal de werkgever tijdens het traject voorafgaande aan dit gesprek informeren 
over de ontstane situatie.  

 

 

Herplaatsinggesprek  
 Wanneer blijkt dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is, voert de leidinggevende samen met 

de HEAD een gesprek met de zieke over de (on)mogelijkheden voor herplaatsing, binnen of buiten de 
organisatie op basis van zijn of haar opleiding, werkervaring en vacatures. 

 De casemanager van HCC zal de werkgever tijdens het traject voorafgaande aan dit gesprek informeren 
over de ontstane situatie.  

 

 

Driegesprekken  
 Wanneer de leidinggevende of de bedrijfsarts/casemanager (of de zieke) dat zinvol achten kan, met 

toestemming van de zieke, een driegesprek gevoerd worden: zieke, leidinggevende, bedrijfsarts/ 
casemanager of eventueel met andere partijen erbij. 

 

 

Arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS) 
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 De medewerker heeft het wettelijk recht om een consult bij een arbodeskundige aan te vragen wanneer 

hij of zij niet ziek is. Deze arbodeskundige kan een kerndeskundige van HCC zijn (de bedrijfsarts of een 
andere kerndeskundige), maar kan ook net zo goed de preventiemedewerker van zorgcentrum St. 
Franciscus zijn. 

 Indien het gaat om een consult bij HCC, kan de medewerker dit via zijn of haar leidinggevende of de 
HEAD regelen. Een medewerker mag ook zelf een afspraak voor het arbeidsomstandighedenspreekuur 
maken bij HCC. 

 HCC mag zonder toestemming van de medewerker geen enkele terugkoppeling aan de werkgever 
verschaffen. 

 
 

Opbouw van vakantie tijdens ziekte  
 Er wordt er geen onderscheid gemaakt in opbouw van verlofuren tussen zieke en gezonde medewerkers. 

Zieke medewerkers krijgen daardoor dezelfde aanspraken op verlofuren als andere medewerkers. 
 

 

Ziekte en vakantie (zie ook vakantieregeling Stichting Verzorging Sint Franciscus) 
 Bij ziekte in het buitenland dient de zieke zich op de gangbare manier ziek te melden en zo spoedig 

mogelijk een verklaring van ziekte van een arts ter plekke te halen. De medewerker dient zo spoedig 
mogelijk naar huis terug te keren, wanneer de kans bestaat dat de ziekte langer zou kunnen gaan duren 
dan de geplande vakantie. Bij aankomst in Nederland dient hij / zij direct contact op te nemen met de 
leidinggevende of diens vervanger. 

 Wanneer een zieke medewerker met vakantie wil, dient hij of zij toestemming van zijn of haar 
leidinggevende te vragen, ook wanneer de vakantie reeds eerder gepland en met de leidinggevende 
afgesproken was. Het herstel van de zieke heeft namelijk prioriteit en het is goed mogelijk dat het herstel 
in de (voorgestelde of geplande) vakantieperiode bespoedigd zou kunnen worden door hervatting eigen 
werk (binnen bezetting of daarboven) of door vervangende werkzaamheden. De werkgever kan indien 
gewenst ook op elk moment tijdens het ziekteproces de arbeids(on)geschiktheid van de zieke door de 
bedrijfsarts laten beoordelen.  

 Om dezelfde reden dient de zieke, wanneer deze voor vakantie naar het buitenland wil, toestemming van 
zijn of haar leidinggevende te vragen. 

 Indien de leidinggevende wil laten beoordelen of de vakantie van de medewerker (inclusief de eventuele 
wijze van transport) het herstel zou kunnen belemmeren, nodigt de leidinggevende de zieke uit voor het 
verzuimspreekuur van de bedrijfsarts voor een beoordeling omtrent een evt. ‘medisch bezwaar’.  

 Wanneer de zieke geheel of gedeeltelijk in de WIA zit, dient hij of zij voor vakantie toestemming van de 
verzekeringsgeneeskundige van het UWV te vragen. 

 
 
 

Ziekte en verlof (zie ook vakantieregeling Stichting Verzorging Sint Franciscus)  
 Wanneer de medewerker tijdens ziekte op vakantie wil, geldt ten aanzien van het opnemen van 

verlofuren, dezelfde regeling als voor niet zieke medewerkers. Dit betekent dat verlofuren conform de 
contractuele arbeidsduur worden afgeschreven van het verlofsaldo, ook als de werknemer gedeeltelijk 
ziek is.  

 NB: De bedrijfsarts heeft hierin geen rol, die kan slechts om advies gevraagd worden ten aanzien van de 
vraag of vakantie het herstel belemmert / vertraagt (‘medisch bezwaar’). 
 

 

Zwangerschap 
 De medewerkster meldt haar zwangerschap zo tijdig mogelijk bij haar leidinggevende. 

 Uiterlijk 3 maanden voor de uitgerekende datum voert de leidinggevende met de medewerkster een 
gesprek over haar rechten en (meldings)plichten en over de mogelijkheden tot aanpassing van het werk 
wanneer dit aan de orde zou zijn. Zie ook het Arbo-informatieblad (AI-blad) over zwangerschap en arbeid, 
te verkrijgen bij SdU: http://aibladen.sdu.nl/do/welkom.  

http://aibladen.sdu.nl/do/welkom
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 De medewerkster levert na het eerste bezoek aan de verloskundige/gynaecoloog de 
zwangerschapsverklaring in bij de leidinggevende. 

 Volgens de WAZO (Wet arbeid en zorg) heeft de medewerkster recht op zwangerschaps- en 
bevallingsverlof (met uitkering ter hoogte van het loon) van 16 weken (artikel 3:1, 3:7). De aanvraag wordt 
met tussenkomst van de werkgever gedaan bij het UWV. Dit moet uiterlijk 2 weken voor de datum van 
ingang van het zwangerschapsverlof, of de datum waarop de medewerkster het recht op uitkering wil 
laten ingaan, gedaan worden. Bij aanvang van het zwangerschapsverlof meldt de medewerkster dit aan 
de leidinggevende. De HEAD geeft dit door aan het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 
(UWV).  

 Wanneer de medewerkster na afloop van het zwangerschapsverlof weer in staat is om te werken, meldt 
ze zich op de gangbare wijze hersteld. 

 Wanneer betrokkene voor of na afloop van het verlof ziek wordt respectievelijk blijft in verband met 
zwangerschap of bevalling, meldt ze dit bij ziekmelding. Dit in verband met de 100% ‘vangnetuitkering’, 
die op grond van artikel 29a van de Ziektewet, aan de werkgever beschikbaar wordt gesteld. 

 

 

Medisch niet noodzakelijke ingreep/behandeling 
Bij een verzuim, als gevolg van een medisch niet noodzakelijke ingreep/behandeling, kan de leidinggevende 
de medewerker niet ziek melden. Voor genoemde ingreep/behandeling geldt dat de werknemer hiervoor 
verlofdagen dient af te schrijven vanuit het verlofmandje. Indien zich na de ingreep/behandeling complicaties 
voordoen, waaruit verzuim ontstaat, kan de medewerker zich ziek melden bij de leidinggevende. Onder een 
medisch niet noodzakelijke ingreep/behandeling wordt verstaan: een ingreep/behandeling welke niet vergoed 
wordt vanuit de basis-ziektekostenverzekering. 

 

 

Waarschuwingen en sancties 
Het is belangrijk dat de werknemer de voorschriften uit dit verzuimprotocol opvolgt. Houdt de werknemer zich 
niet aan dit protocol, dan heeft de werkgever het recht om sancties op te leggen. Deze sancties kunnen 
bestaan uit: 

 Het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de loonbetaling; 

 Het verhalen van de kosten van het spreekuur van de bedrijfsarts op de werknemer indien de werknemer 
om wat voor reden dan ook niet verschenen is of te laat heeft geannuleerd, dit moet namelijk uiterlijk 48 
uur voor de afspraak; 

 Bij herhaling van overtreding van de verzuimreglementen (of het niet nakomen van mondelinge 
afspraken), worden waarschuwingen opklimmend opgebouwd: mondelinge waarschuwing, officiële 
schriftelijke waarschuwing (met vermelding dat herhaling arbeidsrechtelijke consequenties kan hebben), 
ontslag. 

 De leidinggevende zorgt voor nauwgezette dossiervorming.  

 De leidinggevende schakelt in voorkomende gevallen altijd de bestuurder van Zorgcentrum St. 
Franciscus in . 

 

 

Langdurig verzuim onder de Wet verbetering Poortwachter 
Per 1 april 2002 is voor langdurige ziektegevallen, waarvoor de bedrijfsarts een probleemanalyse verricht, de 
Wet verbetering Poortwachter van toepassing. De bedrijfsarts verricht deze probleemanalyse binnen 6 weken 
na de eerste ziektedag, wanneer hij van oordeel is dat er sprake is van ‘dreigend langdurig verzuim’. De 
onderstaande onderdelen hebben betrekking op ziektegevallen die onder de Wet verbetering Poortwachter 
vallen.  
 
 

Probleemanalyse en advies  
 Wanneer de Casemanager van HCC oordeelt dat er sprake is van ‘dreigend langdurig verzuim’, verricht 

de bedrijfsarts een uitgebreide ‘probleemanalyse’ en formuleert op basis hiervan een advies ten behoeve 
van werkgever en werknemer, gericht op een snelle reïntegratie. Pas wanneer deze probleemanalyse is 
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verricht is er sprake van een Poortwachtergeval en gelden de specifieke verplichtingen en mogelijke 
sancties uit de Wet verbetering Poortwachter. 

 Probleemanalyse en advies worden standaard binnen 6 weken door de bedrijfsarts uitgevoerd. Het is 
mogelijk dat de probleemanalyse eerder verricht wordt, wanneer de bedrijfsarts oordeelt dat dat zinvol is, 
bijvoorbeeld na informatie van de werkgever. Het is ook mogelijk dat er in een later stadium van een 
‘regulier’ ziektegeval alsnog langdurig verzuim dreigt. In dat geval worden probleemanalyse en advies 
alsnog, dus later dan in de 6e week, verricht.  

 In het geval van dreigend langdurig verzuim, licht de bedrijfsarts de medewerker kort in over de 
consequenties van langdurig verzuim, gerelateerd aan de Wet verbetering Poortwachter.  

 

 

Reïntegratiedossier 
 Op het moment dat de bedrijfsarts oordeelt dat er sprake is van dreigend langdurig verzuim, zorgt de 

leidinggevende samen met de HEAD ervoor dat een ‘reïntegratiedossier’ met betrekking tot het 
ziektegeval in “e-care” wordt aangelegd, waarin alle stappen en acties van betrokkenen staan om 
reïntegratie mogelijk te maken inclusief alle bijbehorende correspondentie.  

 Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de opbouw van het reïntegratiedossier. 

 

 

Plan van aanpak  
 Binnen 2 weken nadat de leidinggevende probleemanalyse en advies van de bedrijfsarts heeft 

ontvangen, stelt deze samen met de zieke en de HEAD een plan van aanpak op, dat wordt vastgelegd, 
periodiek geëvalueerd en wordt opgenomen in het reïntegratiedossier in “e-care”. De bedrijfsarts 
/casemanager kan in “e-care” het plan van aanpak raadplegen.  

 De periodiciteit van evaluatie is afhankelijk van de aard van de arbeidsongeschiktheid en de 
mogelijkheden tot (een of andere vorm van) werkhervatting, in eigen of ander werk, binnen of buiten de 
organisatie. De standaardrichtlijn is 6 weken. Na 1 jaar dient in ieder geval door werkgever en verzuimer 
een formele eerstejaarsevaluatie verricht te worden. 

 Voor werkhervatting na lang ziek zijn is het advies van de bedrijfsarts niet nodig. Het is verstandig bij 
twijfel bij medewerker en / of leidinggevende een advies van de bedrijfsarts te vragen. 

 De leidinggevende maakt in principe zoveel als organisatorisch mogelijk en gewenst is, gebruik van 
gedeeltelijk, arbeidstherapeutisch en vervangend werk, rekening houdend met de specifieke 
belemmeringen van de zieke.  

 De medewerker is verplicht direct bij zijn of haar leidinggevende aan te geven, wanneer hij of zijn weer 
wat (meer) kan doen. Hij dient niet te wachten tot het spreekuur van de bedrijfsarts.  

 De medewerker is verplicht zijn herstel te bevorderen, zijn herstel niet belemmeren is dus niet voldoende. 

 De medewerker is verplicht vervangend werk binnen de eigen organisatie te aanvaarden. Dat kan ook op 
een andere afdeling. Indien het gaat om tijdelijk werk en de reïntegratie dus (nog) gericht is op terugkeer 
in het eigen werk, is het criterium ‘gangbaar werk’, wat concreet inhoudt dat dit in principe iedere vorm 
van werk kan zijn, gegeven de mogelijkheden van de medewerker en gegeven wat gebruikelijk werk is 
binnen de organisatie. Kan de verzuimer niet terugkeren in de het eigen werk en is herplaatsing in een 
andere functie aan de orde, dan is het criterium ‘passend werk’, wat concreet betekent dat het ten eerste 
vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van de medewerker moet zijn. Ten tweede geldt dat het op 
het werkniveau van de oude functie moet zijn. Echter na een half jaar arbeidsongeschiktheid mag het 
niveau van de nieuwe functie ook één niveau lager zijn, na één jaar mag het weer een niveau lager zijn 
etc. Ten derde dient de nieuwe functie binnen een straal van 100 kilometer (enkele reis) van het 
woonadres te zijn. Overbodig te zeggen dat afspraken over vervangend werk (tijdelijk of structureel) bij 
voorkeur in goed onderling overleg tot stand komen. 

 
 

Casemanager  
 De casemanager is de persoon die de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter bewaakt. Het 

casemanagement dient belegd te zijn, of dat nu iemand is van binnen de eigen organisatie of daarbuiten.  
Zowel werkgever als werknemer dienen in te stemmen met de gekozen casemanager. In onze organisatie 
wordt de rol normaal gesproken vervuld door de HEAD. Vanaf de zesde week ziekteverzuim zal ook de 
casemanager van HCC de uivoering van de Wet verbetering Poortwachter bewaken.  
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Reïntegratieverslag  
 Binnen 21 maanden wordt uit het reïntegratiedossier een reïntegratieverslag gedestilleerd, waarin alle 

inspanningen van werkgever, werknemer en bedrijfsarts vermeld staan. In dit reïntegratieverslag zijn in 
ieder geval opgenomen: probleemanalyse en advies (en eventuele bijstellingen), plan van aanpak en de 
verschillende evaluaties (en eventuele bijstellingen), het actueel medische oordeel van de bedrijfsarts en 
de eigen evaluatie van de werknemer. 

 

 

WIA-aanvraag 
 De zieke dient uiterlijk 3 maanden voor eerste WIA-dag een WIA-aanvraag bij het UWV in. Deze dient 

vergezeld te gaan van het reïntegratieverslag. De zieke kan indien nodig bij de WIA-aanvraag de hulp 
van de HEAD inroepen. 

 HCC zorgt er voor dat de medische informatie (het actueel medisch oordeel) van de bedrijfsarts tijdig 
(voorafgaand aan de WIA-aanvraag) ter beschikking wordt gesteld aan de zieke, zodat dit aan het 
reïntegratieverslag kan worden toegevoegd  

 Uitstel van de WIA-beoordeling met maximaal 1 jaar (‘verlengde wachttijd’) is mogelijk wanneer 
werkgever en werknemer daar samen toe besluiten. Een verzoek daartoe dient tijdig bij het UWV 
aangevraagd te worden.  

 Indien onduidelijk is wat de (financiële) voor- en nadelen precies zijn, kan een sociaal verzekeringsadvies 
(SV-advies) bij het UWV aangevraagd worden. 

 

 

Werknemers met een Arbeidsgehandicapte status of Structureel Functionele Beperking  
Werknemers met een, door het UWV toegekende, arbeidsgehandicapte status of met een structureel 
functionele beperking zijn verplicht dit bij de eerste ziekmelding bij de leidinggevende te melden. 

 
 
januari 2016 
 
 

Slotbepaling 

 

Dit verzuimprotocol is in werking getreden in april 2010, met wijzigingen in november 2012, januari 2015, mei 

2016 en september 2017. 

Het gewijzigde reglement is per september 2017 van kracht. 

 

Bijlage: werkinstructie voor telefonisch gesprek bij ziekmelding 
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Werkinstructie voor telefonisch gesprek bij ziekmelding 
 
 
Doel:  
hulpmiddel voor alle collega’s bij het aannemen van een ziekmelding tijdens afwezigheid van 
leidinggevende. 
 
Werkwijze: 
 
 
1. Leg naam en afdeling van degene die zich ziek meldt vast op papier. 
  
2. Check telefoonnummer en (verpleeg)adres. 
 
3. Informeer naar de aard en ernst van de aandoening (de zieke werknemer mag hierover 

zwijgen).  
    
 

4. Vraag de medewerker wat hij/zij wel kan. Als andere dan de eigen werkzaamheden wel 
mogelijk zijn, moet de medewerker deze komen doen. 

 
5. Vraag de medewerker wanneer hij/zij er weer kan zijn. Misschien is later op de dag of de 

volgende dag zeker wel weer mogelijk. 
 
 
6. Spreek af hoe verder te gaan en wanneer er weer contact is. Vertel de collega in ieder geval 

dat hij/zij dezelfde dag vóór 9.00 uur (of de eerstvolgende werkdag bij ziekmelding in het 
weekend of op een feestdag) contact moet opnemen met de eigen leidinggevende, of als die 
er niet is, met een andere leidinggevende. Ook als de collega al weer beter is. 

 
7. 9. Zet op benodigde informatie op de mail voor de werkplek en leidinggevende. 
 
8. 10. Geef de ziekmelding (per mail) door aan de administratie, de leidinggevende, de HEAD en 

de planner. 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.werkenveiligheid.nl/sites/default/files/styles/350x160detailpagina/public/artikel_preventie/sick-leave3.png?itok%3D_uEYLsV4&imgrefurl=http://www.werkenveiligheid.nl/preventie/duurzame-inzetbaarheid/stijging-ziekteverzuim-door-hogere-pensioenleeftijd&docid=bWpAlaO2TBTDXM&tbnid=1eBeMtqk8MSgsM:&w=625&h=270&bih=805&biw=1600&ved=0ahUKEwjCzfTXndDNAhXCORQKHTR4CsoQxiAICCgG&iact=c&ictx=1

