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 Van eerste ziektedag… tot mogelijke start WIA-uitkering 
 
In dit proces hebben zowel werkgever als werknemer hun eigen verantwoordelijkheid. De werkgever moet 
zich houden aan het protocol en alles doen om een medewerker weer aan de slag te krijgen. Maar ook de 
werknemer heeft de verantwoordelijkheid alles te doen om het werk te hervatten. Om te kunnen aantonen 
dat je als werknemer er alles aan doet om weer beter te worden en aan het werk te gaan is het belangrijk 
ook zelf de volgende zaken nauwkeurig (schriftelijk) bij te houden: 

 Met wie heb je gesproken? 

 Wat is er besproken? 

 Welke afspraak is er gemaakt? 

 Wie onderneemt welke actie en wanneer? 

 Controleer of de afspraken zoals ze vastgelegd worden kloppen met je eigen beleving van wat is 
afgesproken. Als dat niet het geval is, neem contact op met je leidinggevende. 

 Bewaar alle brieven van de gemeente en van de arbodienst. 

 

De leidinggevende legt alle informatie over de ziekte en de reïntegratie van de medewerker vast in het  

reïntegratie-dossier. In de situatie van ex-medewerker neemt de P&O-adviseur de rol van leidinggevende 

over. Daar waar medewerker staat, moet ook worden gelezen ex-medewerker.    

 

Samenvatting van de acties ziekteverzuimbegeleiding: 
 

Activiteit 

 

 

Verantwoordelijk 

Ziekmelding persoonlijk,  

1
e
 dagsmelding bij leidinggevende of diens 

plaatsvervanger 

 

 

Medewerker bij leidinggevende en in 
het tijdregistratiesysteem. Daarbij 
gaat een automatische melding naar 
P&O. 

Oplossing zoeken voor de overdracht van de 

werkzaamheden tijdens verzuim 

Medewerker en leidinggevende 

1
e
 vervolgcontact (telefonisch) tussen 2

e
 en 4

e
 

kalenderdag na ziekmelding  
Leidinggevende 

Verzuimgesprek bij langere duur verzuim dan 1 week. 

 

Tussen 5
e
 en 8

e
 kalenderdag na ziekmelding.  

 

Verzuimgesprek gaat over: de beperkingen om het 
werk te doen, verwachte duur van het verzuim, 
overdracht van taken en afspraken en eventuele 
andere acties. 

 

 

 

 

 

Medewerker en leidinggevende 

Leidinggevende houdt regelmatig contact met zieke 

medewerker. Afspraken worden vastgelegd. 

Leidinggevende 
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Activiteit Verantwoordelijk 

Minimaal iedere zes weken contact tussen 

Arbodienst en medewerker. 

Bedrijfsarts 

Knelpunten bespreken in SMO iedere zes weken. Leidinggevende 

Week 6 – opstellen probleemanalyse: 

Oproep medewerker voor spreekuur voor opstellen 

probleemanalyse.  

 

Daarna gesprek tussen medewerker en 

leidinggevende. Opname probleemanalyse in re-

integratiedossier.  

 

Probleemanalyse aanleveren bij P&O 

Bedrijfsarts 

 

 

Medewerker en leidinggevende 

Week 8 – (na ontvangst probleemanalyse) plan van aanpak: 

Afspraak maken met medewerker (en adviseur 

P&O) om plan van aanpak op te stellen 

Leidinggevende 

(signaal van adviseur P&O) 

Plan van aanpak opstellen  

 

Leidinggevende met medewerker Indien 
nodig met ondersteuning van adviseur 
P&O 

Kopie opsturen naar Arbo Unie,origineel in Youforce 

ter archivering 

Administratief medewerker P&O 

Voortgang reïntegratie monitoren via regulier 

overleg 

Leidinggevende en Adviseur P&O 

Week 22 – 10% korting op salaris miv week 26 

Afspraak plannen met leidinggevende om brief voor 
te bereiden. Er wordt een brief gestuurd, waarin alle 
kortingen en andere zaken behandeld worden. 

Adviseur P&O 

Week 26 – brief 10 % korting op salaris: 

Afspraak plannen met medewerker om brief te 

overhandigen en toe te lichten 

 Leidinggevende 

(eventueel P&O adviseur  aanwezig voor 

toelichting. 

Week 42: melding UWV: 

In overleg met de leidinggevende. Bedrijfsarts 
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Activiteit Verantwoordelijk 

Week 48 – 20% korting op salaris miv 53 

Er wordt een brief gestuurd, waarin deze korting 
behandeld wordt. Leidinggevende overhandigt de 
brief aan medewerker. 

Medewerker P&O 

Week 52: Eerstejaarsevaluatie 

Een jaar na ziekmelding eerstejaars evaluatie 

uitvoeren: 

 

Formulier invullen Leidinggevende en medewerker 

Vraag beantwoorden of 2e spooronderzoek nodig 

is: 

niet duidelijk? arbeidskundig onderzoek 

uitvoeren 

Leidinggevende en Adviseur P&O 

samen met medewerker 

Uitvoering 2e spoor Medewerker plus eventueel re- 
integratiebedrijf; begeleiding door 
adviseur P&O. 

Week 87: Voorbereiding aanvraag WIA-uitkering 

Signaal naar leidinggevende dat binnen twee weken 
een afspraak gemaakt moet worden ten behoeve van 
evaluatie gehele traject en aanvraag WIA. 

Adviseur P&O. 

Week 89: Voorbereiding aanvraag WIA-uitkering 

Overleg tussen leidinggevende, medewerker en 

adviseur P&O – evaluatie re-integratietraject. 

Leidinggevende en adviseur P&O, 

samen met medewerker 

Week 91 

UWV – WIA aanvraag door medewerker Medewerker, ondersteund door 

adviseur P&O. 

Week 100 – 25% korting op salaris miv 104 

Er wordt een brief gestuurd, waarin deze korting 
behandeld wordt. Leidinggevende overhandigt de 
brief aan medewerker. 

Medewerker P&O 

Week 104 

Mogelijke start van IVA- of WGA-uitkering UWV 

 

 


