Bijlage 1: Ons beleid bij ziekteverzuim
Artikel 1. Ziekmelding
Mocht je ziek worden en/of arbeidsongeschikt raken, dan meld je je zo snel mogelijk ziek bij je directe leidinggevende én bij
Werkgever: in elk geval uiterlijk een 1 uur voor het (uiterste) tijdstip waarop je normaal gesproken met je werk begint. Dit
doe je dan bij je direct leidinggevende. Als de ziekmelding buiten kantooruren valt moet je de ziekmelding bij Werkgever
vóór 9.30 uur ’s ochtends, de eerst volgende werkdag, telefonisch doen bij Werkgever via 023-2052408.
In principe meld je zelf dat je ziek bent. Alleen als je hier niet toe in staat bent, dan kun je je door een ander ziek laten
melden. Word je ziek in werktijd, dan meld je dit persoonlijk bij je directe leidinggevende én bij Flexpedia voordat je stopt
met je werk en naar huis gaat.
Als je je ziekmeldt, dan vertel je hoe lang je verwacht ziek te zijn, waar je bent tijdens je ziekte (zie artikel 2. hierna), het
telefoonnummer waarop je te bereiken bent en het adres en telefoonnummer van je huisarts. En, als dat van toepassing is,
ook dat van de specialist die jou behandelt. Word je opgenomen in het ziekenhuis of een verpleeginrichting, dan geef je ook
door hoe lang je waarschijnlijk in het ziekenhuis of in de verpleeginrichting zult zijn. Mocht het al bekend zijn dat je naar het
ziekenhuis of naar een verpleeginrichting gaat, geef dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk door.
Wanneer je denkt dat je ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een bedrijfsongeval, dan meld je dit direct bij je
direct leidinggevende én bij je Werkgever en je recruitmentpartner.
Artikel 2. Het adres waar je bent tijdens je ziekte
Bij de ziekmelding geef je het verpleegadres door als dit een ander adres is dan het adres dat je Werkgever van je heeft. Ben
je in het buitenland, dan geef je het buitenlandse adres door. Als het verpleegadres tijdens de ziekmelding verandert, dan
moet je dat direct telefonisch doorgeven aan je Werkgever (bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis of verpleeginrichting).
De melding bevestig je binnen 24 uur schriftelijk per e-mail aan Flexpedia. Zodra het Nederlandse verpleegadres wijzigt in
een verpleegadres in het buitenland is, dan dien je eerst schriftelijk toestemming te vragen aan Werkgever. Dit is een
belangrijk controlevoorschrift waarbij niet-navolging kan onder andere leiden tot opschorting van het loon (art. 7:629 lid 6
BW).
Artikel 3. Verblijf in het buitenland
Ben je in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens je vakantie, en je wordt daar arbeidsongeschikt, dan meld je dit zoals
beschreven in artikel 1. Ben je niet in staat om op het spreekuur van de Arbodienst te verschijnen, dan geldt het volgende:
•
Verblijf je binnen de EU dan meld je je binnen drie dagen bij de sociale zekerheidsinstelling van dat land voor het
verrichten van een controle. Je vindt de bevoegde instantie in de lijst die aan dit ziekteverzuimbeleid is gevoegd.
Staat het land er niet bij, dan onderzoek je zelf welke instantie bevoegd is en meld je je daar. Je vraagt of de
verklaring zo mogelijk in het Engels kan worden opgesteld en of een oordeel kan worden gegeven over de aard
van de ziekte, de vermoedelijke duur daarvan en een verklaring over de geschiktheid tot reizen. De sociale
zekerheidsinstelling kan deze verklaring dan sturen aan de bedrijfsarts van je Werkgever. Dit is een belangrijk
controlevoorschrift waarbij niet-navolging kan onder andere leiden tot opschorting van het loon (art. 7:629 lid 6
BW).
•
Verblijf je buiten de EU dan meld je je binnen 3 dagen bij de sociale zekerheidsinstelling van dat land, althans –
indien voorgaande niet mogelijk is – bij een plaatselijke arts en vraag je om een verklaring – zo mogelijk in het
Engels - over de aard van de ziekte, de vermoedelijke duur daarvan en een verklaring over de geschiktheid tot
reizen. De sociale zekerheidsinstelling of de plaatselijke arts kan deze verklaring dan sturen aan de bedrijfsarts van
je Werkgever. Dit is een belangrijk controlevoorschrift waarbij niet-navolging kan onder andere leiden tot
opschorting van het loon (art. 7:629 lid 6 BW).
Gedurende de arbeidsongeschiktheid en verblijf in het buitenland herhaal je voorgaande iedere twee weken en vraag je
iedere twee weken om een dergelijke verklaring aan de bedrijfsarts van je Werkgever te sturen.
Zodra je in de gelegenheid bent om te reizen, reis je zo spoedig mogelijk terug naar Nederland. Zodra je terug bent in
Nederland, meld je je meteen bij je direct leidinggevende. Kun je nog steeds niet aan het werk, dan meld je je op verzoek
van je Werkgever bij de arts van de Arbodienst en werk je mee aan een onderzoek van deze arts om je
arbeidsongeschiktheid vast te stellen.
De Werkgever is overigens gerechtigd om bij ziekte in het buitenland een aanvullende keuring/controle door een arts van
eigen keuze te verzoeken. Je bent gehouden om daaraan medewerking te verlenen.
Artikel 4. Thuisblijven
Je moet 's morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.30 uur tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor een
controleur van de Arbodienst of voor een spreekuur van de controlerend arts van de Arbodienst. Als je niet thuis bent als de

controleur van de Arbodienst je bezoekt, dan volg je de schriftelijke instructies op die de controleur van de Arbodienst heeft
achterlaten. Zorg ervoor dat de controleur van de Arbodienst weet wat je verpleeg- of huisadres is en dat hij hier terecht kan
voor controle. Mocht dat nodig zijn, dan geef je aan je Werkgever door welke maatregelen je hiervoor genomen hebt, zodat
je Werkgever dit door kan geven aan de controleur van de Arbodienst. Je werkgever en/of de Arbodienst kunnen je
vrijstelling geven van deze voorschriften. Na het eerste bezoek van de controleur van de Arbodienst, of na het eerste bezoek
aan de arts van de Arbodienst, houd je je aan de instructies die hij je geeft. Van deze instructies mag worden afgeweken
voor een bezoek aan de behandelend arts of omdat je bijvoorbeeld weer aan het werk gaat.
Zorg dat je een legitimatie bij de hand hebt zodat je je kunt legitimeren als dat gevraagd wordt. Ook de controleur van de
Arbodienst zal zijn legitimatie tonen als jij dat vraagt.
Artikel 5. Op het spreekuur komen
Zodra de Arbodienst of je Werkgever je vraagt om naar het spreekuur van de arts van de Arbodienst te komen, of een door
de Arbodienst aangewezen specialist te bezoeken, dan doe je dat. Als je goede reden hebt waarom je dit niet kunt doen
(bijvoorbeeld omdat je niet uit bed kunt), dan meld je dit aan je Werkgever. De Arbodienst bepaalt dan of de reden valide is
en of de controle/spreekuur op een ander manier of op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Als je een bezoek aan een arts
hebt waardoor je niet naar het spreekuur kunt komen, dan meld je dit, direct, en voorzien van een bewijsstuk, aan de
Arbodienst.
Je mag bij je Werkgever zelf vragen om een afspraak met de bedrijfsarts van de Arbodienst als hier een goede aanleiding
voor is. Als de bedrijfsarts van de Arbodienst vaststelt dat er achteraf geen gerede aanleiding voor was, dan zullen de kosten
van de afspraak bij jou in rekening worden gebracht en verrekend worden met je salaris.
Als je twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts, dan kun je vragen of de bedrijfsarts hierover contact wil opnemen met een
andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts die het advies aan je heeft gegeven, zal na overleg met jou zo snel mogelijk een andere
bedrijfsarts inschakelen, tenzij er belangrijke argumenten zijn om dit niet te doen. De bedrijfsarts moet uitleggen wat deze
belangrijke argumenten zijn. De te raadplegen andere bedrijfsarts werkt niet voor de arbodienst of het bedrijf of de
inrichting waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan je heeft gegeven, werkt.
De bedrijfsarts beschikt over een klachtenprocedure. Een afschrift hiervan is per e-mail op te vragen via
verzuim@flexpedia.nl.
Artikel 6. Zorg ervoor dat je goed kunt genezen
Je mag niets doen wat je genezing in de weg staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sporten, klussen in en rondom huis, naar
festivals gaan en werken in het algemeen. Denk je dat bepaalde werkzaamheden of activiteiten je genezing niet in de weg
staan, dan overleg je dit met de arts van de Arbodienst en vraag je om toestemming. Na overleg met de arts van de
Arbodienst zul je er alles aan doen om het genezingsproces te bevorderen, zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk
kunt. Je houdt je daarbij stipt aan de afspraken die gemaakt worden in het kader van de re-integratie. Daarbij werk je mee
aan het opstellen van het plan van aanpak, voortgangsrapportages en een eerstejaarsevaluatie.
Artikel 7. Contact met je Werkgever
Tijdens de arbeidsongeschiktheid houd je je Werkgever en de Arbodienst op de hoogte van hoe het met je ziekte en/of
arbeidsongeschiktheid gaat en hoe je herstel verloopt.
Mocht je tijdens ziekte vakantiedagen op willen nemen, dan meld je dit op de gebruikelijke wijze aan je Werkgever. De
Werkgever kan dit voorleggen aan de bedrijfsarts en de vakantie weigeren wanneer de bedrijfsarts inschat dat het je herstel
belemmert.
Wanneer je tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid aanzit, dan kun je een gesprek met je direct leidinggevende of je
Werkgever aanvragen om dit te bespreken en te kijken of uitval voorkomen kan worden. Werkgever is gerechtigd om in
geval van frequent verzuim of opvallend verzuim een gesprek met je aan te gaan over die kwestie. Je bent gehouden om op
een verzoek tot een dergelijk gesprek in te gaan.

Artikel 8. Weer hersteld?
Je vertelt je Werkgever wanneer je waarschijnlijk weer aan het werk kunt gaan. En natuurlijk ga je weer aan het werk zodra je
hiertoe in staat bent.
Als de Arbodienst van je Werkgever vindt dat je weer geheel of gedeeltelijk kunt werken maar als jij het hier niet mee eens
bent, dan ben je verplicht dit direct te melden bij je Werkgever. Ook meld je je bezwaren aan de arts van de Arbodienst
tijdens het eerstvolgende spreekuur, of je vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Dit ontslaat je niet van je
verplichting om – indien de bedrijfsarts je hiertoe geschikt acht – het werk (gedeeltelijk) te hervatten.
Artikel 9. Inlichtingen
Je geeft aan je Werkgever, op zijn verzoek of uit eigen beweging, direct alle feiten en omstandigheden door, waarvan je
redelijkerwijs kunt weten dat die van invloed kunnen zijn op de doorbetaling van je salaris tijdens je ziekte of
arbeidsongeschiktheid. Als het om medische gegevens gaat, hoef je die alleen door te geven aan de arts van de Arbodienst,
die het medisch beroepsgeheim en de privacy zal respecteren.
Artikel 10. Second opinion
Zodra je Werkgever dit vraagt, werk je mee aan een onderzoek door een deskundige zoals bedoeld in artikel 7:629a lid 1
BW, om een zogenaamde ‘deskundigenoordeel’ te krijgen over je arbeids(on)geschiktheid.
Artikel 11. Overtreding
Mocht je de controlevoorschriften niet nakomen, dan mag je Werkgever op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 6 BW
de betaling van je loon opschorten tot het moment waarop je Werkgever heeft kunnen vaststellen dat je recht hebt op
doorbetaling van loon, of dat de loondoorbetaling stop wordt gezet. Als je het met deze opschorting van je loonbetaling
niet eens bent, dan kun je bij de kantonrechter een loonvordering instellen. Hierbij moet je beschikken over een verklaring
van een deskundige die benoemd is door het UWV (‘deskundigenoordeel’) dat je verhinderd bent om de overeengekomen
of andere passende werkzaamheden te verrichten (zie: artikel 7:629a BW).
Ook kan je Werkgever, mocht je één of meer van deze controlevoorschriften overtreden, verdergaande maatregelen tegen je
treffen. Hier vallen ook ontslagmaatregelen onder.
Artikel 12. Uitkeringen
De ziekte-uitkeringen vinden eenmaal per vier weken plaats. Dit geldt ook als er afwijkende afspraken zijn gemaakt voor
periodieke loonbetalingen. De uitbetaling van deze uitkering vindt altijd plaats 2 weken na einde van de periode. Concreet
betekent dit dat week 1 t/m week 4 in week 6 wordt overgemaakt, enzovoort.
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*Deze uitkeringen geschieden in 2022.
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