
 
Spelregels in geval van ziekteverzuim van uw werknemers 

 
 
Onderstaande informatie is van groot belang wanneer u zieke/arbeidsongeschikte werknemers heeft. 
 

 Binnen 48 uur meldt u de werknemer ziek in VerzuimSignaal. Wij verzoeken u hierbij op te geven de 
datum van de 1e ziektedag, de verwachte verzuimduur en de reden van het ziekteverzuim.  

 Wij vragen u alle belangrijke informatie omtrent de ziekte/arbeidsongeschiktheid van uw werknemer 
mede te delen aan uw arbodienst. Op deze wijze kunnen zij adequaat en snel inspelen wanneer dit 
noodzakelijk is. 

 Wij vragen u extra attent te zijn bij werknemers die zich regelmatig ziek melden of van wie u als werkgever 
het gevoel heeft dat er andere zaken spelen. Het is verstandig om ook dit zo snel mogelijk door te geven 
aan uw arbodienst. 

 Wanneer uw werknemer weer gedeeltelijk aan het werk kan, is het de bedoeling dat u dit z.s.m. in 
VerzuimSignaal aangeeft. Ook het invoeren van deelherstel is zeer belangrijk naast natuurlijk volledige 
werkhervatting door uw werknemer. 

 Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter wordt van u verwacht dat u als werkgever er alles aan doet 
om uw werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit kan eigen werk zijn of aangepast werk. 
Verzekeraars zullen uw inspanningen hieromtrent ook beoordelen en mocht de werknemer 2 jaar ziek 
blijven, dan zal ook het UWV hier nauwkeurig naar kijken. Mocht dit UWV het idee hebben dat u er niet 
alles aan heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen dan loopt u grote kans op een 
loonsanctie van veelal 1 jaar. De werknemer krijgt dan nog geen WGA-uitkering. U heeft de keuze om dit 
derde loonjaar uit te dienen of door middel van een bezwaarprocedure direct of na verloop van tijd aan 
het UWV aan te tonen dat u het dossier volledig op orde heeft. Dit kunnen dure trajecten worden, zeker 
als u meeneemt dat u deze werknemer al 2 jaar heeft betaald en de verzekering de loonsanctie niet van u 
overneemt! 

 Wij adviseren u alle voorschriften van uw arbodienst goed op te volgen. Twijfelt u, dan kunt u altijd 
contact opnemen met onze afdeling verzuimschade, die waar nodig WorkingStyle kan inschakelen om 
contact met u te leggen en u te adviseren. 

 Wanneer uw werknemer niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie, verwachten UWV en verzekeraars van 
u dat gebruik wordt gemaakt van de sanctiemogelijkheden die de Wet Verbetering Poortwachter u oplegt 
(bijvoorbeeld loonopschorting of loonstopzetting). Dit is een verplichte maatregel wanneer de werknemer 
het re-intregratieproces frustreert. Wij adviseren u hieromtrent altijd vooraf contact op te nemen met uw 
arbodienst en uw juridisch adviseur, zodat u geadviseerd kunt worden omtrent de te nemen stappen. 

 Wanneer de bedrijfsarts in de rapportage aangeeft dat werknemer op een bepaalde dag weer het werk 
kan hervatten (geheel of gedeeltelijk) dan zal voortaan deze hersteldatum door de arbodienst worden 
ingevoerd en verrekend worden met de schadeuitkering. Uitsluitend wanneer de werknemer écht niet het 
werk kan hervatten op de door de bedrijfsarts genoemde datum, dient omgaand contact te worden 
gelegd met de bedrijfsarts, die hierna een beslissing kan nemen. 

 Op onze website www.wuthrich.nl/ziekteverzuim vindt u een verzuimprotocol dat u binnen uw organisatie 
kunt gaan gebruiken. Met dit document borgt u dat bij uw werknemers de rechten en plichten vanuit de 
Wet Verbetering Poortwachter van zowel de werkgever als werknemer bekend zijn. Wij adviseren u dan 
ook om uw werknemers voor ontvangst van dit protocol te laten tekenen. 

 U ontvangt van ons een inventarisatieformulier vangnetters (dit formulier kunt u ook terugvinden op onze 
eerdergenoemde website). Wij adviseren u deze door uw huidige werknemers te laten invullen en 
ondertekenen. Ook in de toekomst adviseren wij u iedere nieuwe werknemer dit formulier 2 maanden na 
de datum van indiensttreding te laten invullen en ondertekenen. Dit geeft u duidelijkheid bij ziekteverzuim 
van uw werknemers en waar mogelijk kunt u het ziekengeld bij bijv. het UWV claimen en zo uw polis 
“schoon” houden. 

 

http://www.wuthrich.nl/ziekteverzuim

