
 

Ziekteverzuimreglement Van Waarde 
 
 
Helaas, je bent ziek en kunt hierdoor niet werken. Als je ziek wordt, is het heel belangrijk om een paar 
actie’s te ondernemen. Dit stappenplan gaat je helpen om de belangrijkste stappen te doorlopen en géén 
dingen te vergeten. 
  
1 - ZIEKMELDING  
Helaas, je kan door ziekte niet werken >  Meldt je ’s morgens z.s.m. ziek bij jouw leidinggevende van het 
bedrijf waar je de werkzaamheden verricht. Ook meld je vóór 10.00u. telefonisch bij Van Waarde dat je 
ziek bent. Bel met 078-8200085 
 
Helaas, je wordt tijdens je werk ziek > Wanneer je tijdens je werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt je dit 
direct bij jouw leidinggevende en direct daarna bij Van Waarde. 
 
Helaas, je wordt tijdens je vakantie ziek > Als je tijdens jouw vakantie ziek wordt, dan ben je ook verplicht dit op dezelfde 
dag van ziekte te melden. Deze melding dient u, telefonisch of via What’s app, bij Van Waarde te doen. 

 
Belangrijk: Indien je de ziekmelding te laat doorgeeft, riskeer je een boete van het UWV.  

 
2 - BEREIKBAAR ZIJN  
Een van de medewerkers van Van Waarde of de Jobcoach zal contact opnemen over het ziekteproces. Het 
is mogelijk dat de jobcoach een bezoek brengt aan jouw verblijfadres. Je bent verplicht om thuis te 
blijven en te zorgen dat je op werkdagen telefonisch bereikbaar bent.  Mocht je gedurende de 
ziekteperiode een nieuw telefoonnummer krijgen, dan dien je dit altijd door te geven aan Van Waarde. 
Indien je op een ander adres verblijft dient je dit te melden bij Van Waarde.  
 
Het is mogelijk dat je jouw werkzaamheden gedeeltelijk hervat of andere vervangende werkzaamheden 
gaat verrichten. Mocht je hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een ziektewetuitkering, dan dien je 
zich ook nog te houden aan de regels in dit verzuimreglement. 
 
3 - BETERMELDEN 
Zodra je (volledig) hersteld bent dien je dit direct op de dag dat je het werk hervat, telefonisch te melden 
bij het bedrijf waar je de werkzaamheden verricht en bij Van Waarde. 
 
Belangrijk: Indien je de betermelding te laat aan ons doorgeeft, riskeer je een boete van het UWV, welke kan oplopen tot € 400,-  

 
4 - WERKEN AAN HERSTEL 
Wanneer je ziek bent, dien je alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat je spoedig 
jouw werk kunt hervatten. Je overige activiteiten thuis mogen jouw genezing/herstel niet belemmeren of 
vertragen.  
 
5 - PRIVACY 
Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst 
zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben.  
 
Contactgegevens ziek- en betermelding:   
Bel met 078-8200085 of What’s App met 06-82091096 of mail met administratie@vanwaardepersoneel.nl 
 
Getekend voor gezien,  
 
 
                            Datum : _____________________             Hantekening : ____________________________ 
 
 



 

 

ZIEKMELDEN 
 
 

 

Helaas, je bent ziekt en kan niet gaan werken. Wat 
nu? 
 
Meldt je ’s morgens z.s.m. bij jouw leidinggevende en 
geef aan dat je ziek bent en niet kan komen werken.  
 
Meld je na 8.30u. maar vóór 10.00u. telefonisch ziek 
bij Van Waarde. 
 
Bel met 078-8200085 of What’s App met 06-82091096 
 

 

 

Helaas, je wordt ziek tijdens dat je aan 
het werk bent.  Wat nu? 
 
Wanneer je tijdens je werk ziek wordt en 
niet meer kunt werken dan meldt je dit 
direct bij je leidinggevende en daarna 
direct (telefonisch) bij Van Waarde. 
  
 

 

Helaas, je wordt tijdens je vakantie ziek. Wat 
nu?  
 
Als je tijdens je vakantie ziek wordt, dan ben je 
verplicht dit op dezelfde dag van ziekte te 
melden bij je leidinggevende en daarna direct 
(telefonisch) bij Van Waarde. 

 
Privacy > Bij een ziekmelding hoef je niet te vertellen wat je precies hebt, of waarom je ziek bent. Maar wij 

mogen wel vragen wat je ondanks je ziek zijn nog wel kan. Ook wanneer je weer (gedeeltelijk) beter denkt te zijn.  
 

✓ Blijf bereikbaar  
✓ Werk aan je herstel  
✓ Meldt je z.s.m. weer beter!  
 

078-8200085 
 

06-82091096 


