
 

 
 
 
 
 
 
 

VERZUIMREGLEMENT 
 
 
Inleiding 
 
De Wet verbetering poortwachter heeft als doel de kansen op re-integratie van zieke 
werknemers te verbeteren, door werknemer én werkgever meer verantwoordelijkheid te 
geven. De kern is dat er gekeken wordt naar de bevordering van de arbeidsgeschiktheid 
in plaats van het aantonen van arbeidsongeschiktheid. Alle inspanningen zijn erop gericht 
om zieke werknemers, die nog in staat zijn om te werken, zo snel mogelijk weer aan het 
werk te krijgen. 
 
Van Alem Schoonmaak  is gedurende 2 jaar (104 weken) verantwoordelijk voor de 
verzuimbegeleiding en werkhervatting van een zieke werknemer en is gedurende 2 jaar 
verantwoordelijk voor de loondoorbetaling tijdens ziekte. Dit brengt zeer hoge kosten mee 
voor de werkgever. Werknemer en werkgever moeten dan ook alle mogelijkheden met 
betrekking tot re-integratie onderzoeken en benutten. Hierdoor worden ook de negatieve 
consequenties van verzuim, extra belasting van collega’s en demotivatie, in de hand 
gehouden. 
 
De zorg voor goede arbeidsomstandigheden ligt ten grondslag aan het voorkomen van 
verzuim. Ook hier hebben zowel de werkgever als de werknemer hun 
verantwoordelijkheid in. Te denken valt aan overleg voeren over arbeidsomstandigheden 
met de werkgever en het melden van gevaarlijke situaties aan de werkgever. 
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Ziekmelding  
Artikel 1 
Op de eerste dag van ziekte, moet u altijd de ziekmelding voor 10.00 uur persoonlijk 
melden bij personeelszaken en uw rayonmanager.  
 
Let op: u dient dus twee telefoontjes te plegen. 
 
Personeelszaken zal u een aantal vragen stellen om vast te kunnen stellen of (voorlopig) 
ziekteverlof kan worden toegekend, waardoor recht op loondoorbetaling tijdens 
arbeidsongeschiktheid ontstaat. 
 
U blijft te allen tijde verantwoordelijk dat het contact met de verzuimbegeleider van Van 
Alem Schoonmaak ook daadwerkelijk plaatsvindt. 
 

Van Alem Schoonmaak is te bereiken op nummer: 0346-213001   
    

Krijgt de werknemer op het telefoonnummer van personeelszaken of zijn rayonmanager 
niemand persoonlijk te spreken, dan spreekt hij een bericht in op de voicemail met 
vermelding van zijn naam en het telefoonnummer waarop hij te bereiken is. Er wordt dan 
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval dezelfde dag, contact met de werknemer 
opgenomen. Wordt er onverhoopt voor 14.00 uur geen contact met de werknemer 
opgenomen, dan neemt de werknemer dezelfde dag zelf opnieuw contact op voor 15.00 
uur.  

 

Indien de werknemer ziek wordt onder werktijd, geldt eveneens de bovengenoemde 

procedure. 
 
De werknemer is verplicht telefonisch bereikbaar te zijn en zo snel als mogelijk te 
reageren op terugbelverzoeken van de werkgever en/of Master Arbo.  
 
Zowel de werkgever als de verzuimbegeleider van Master Arbo maakt vervolgafspraken 
die de werknemer stipt dient op te volgen. Hij onderhoudt in de eerste week van ziekte 
minimaal 2 maal contact met de werkgever. Indien de werknemer onverhoopt langer ziek 
is dan 2 weken, onderhoudt de werknemer minimaal 1 maal per week contact met de 
werkgever en de verzuimbegeleider van Master Arbo.  
 
Verpleegadres 

Artikel 1a 

Indien de werknemer tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld 

bij familie, opname of ontslag uit een ziekenhuis of een andere medische instelling), 

behoort de werknemer dit direct aan de werkgever en Master Arbo door te geven met 

vermelding van het adres, telefoonnummer, waar de werknemer bereikbaar is en voor 

welke duur. Zonder toestemming van de werkgever wordt een camping of vakantiepark 

als vervangend adres niet direct geaccepteerd. De werknemer dient aan te tonen dat dit 

adres positief bijdraagt tot het herstel. Indien dit niet het geval is, wordt een dergelijk 

verblijf niet geaccepteerd. 

 

Verkeers- of arbeidsongeval 

Artikel 1b 

Als de ziekte door toedoen van derden is ontstaan, bijvoorbeeld een verkeers- of 

arbeidsongeval, moet de werknemer dit doorgeven aan de werkgever, onder vermelding 

van alle details en personalia van die derde. Dit in verband met de mogelijke 

aansprakelijkheidsstelling van deze derde door de werkgever. Wanneer er sprake is van 

een bedrijfsongeval, geeft de werknemer dit onmiddellijk door aan de werkgever. 

 

 

 



 

   

Zwangerschap en bevalling 

Artikel 1c 

Als de ziekte wordt veroorzaakt door zwangerschap of bevalling, komt de werknemer 

terecht in het zogenaamde vangnet van UWV. De werknemer is verplicht dit te melden 

aan de werkgever. De loonkosten, voortvloeiend uit de arbeidsongeschiktheid ten gevolge 

van zwangerschap en bevalling, worden in dat geval door UWV vergoed aan de 

werkgever. Tevens levert de werknemer een zwangerschapsverklaring in (af te geven 

door een arts of verloskundige) bij de werkgever. Is de werknemer aansluitend aan het 

bevallingsverlof arbeidsongeschikt, dan dient de werknemer niet alleen de werkgever  

maar ook het UWV direct op de hoogte te stellen. 

 

Personen met structureel functionele beperkingen 

Artikel 1d  

Als de werknemer bij zijn huidige werkgever binnen 5 jaar na een WAO-, WIA- of 

WAJONG-toekenning, arbeidsongeschikt is door dezelfde oorzaak, en de werknemer is 

gere-integreerd bij zijn huidige werkgever, dan dient de werknemer dit aan te geven bij de 

ziekmelding. Ook als de werknemer gedurende de afgelopen 5 jaar een WAO-, WIA- of 

WAJONG-toekenning inzake arbeidsongeschiktheid heeft gekregen en de werknemer 

meldt zich bij zijn huidige werkgever ziek, dan dient hij dit aan te geven bij de ziekmelding. 

De werknemer dient eveneens de werkgever van diens ‘status’ op de hoogte te stellen.  

 
Arbeidsconflicten en spanningen in de privé-situatie 
Artikel 1e 

Conflicten tussen de werknemer en Van Alem Schoonmaak (hieronder worden alle 

werkrelaties verstaan) en/of spanningen in de privé-situatie zijn géén grondslag voor 

arbeidsongeschiktheid. Problemen op het werk, lost men op het werk op en problemen 

thuis lost men (in eigen tijd) thuis op. Indien de werknemer van mening is dat een 

(arbeids)conflict aan het ontstaan is en/of onoplosbaar lijkt en hij meent zijn 

werkzaamheden niet te kunnen voortzetten of te hervatten, dan dient de werknemer direct 

contact op te nemen met de werkgever. Van Alem Schoonmaak heeft de mogelijkheid om 

de bedrijfsarts van Master Arbo in te schakelen om de belemmeringen in de werksituatie 

vast te laten stellen. De terugkoppeling over deze vaststelling zal leiden tot een bindend 

besluit over (aangepaste) werkhervatting. 
 
Zorgverlof 
Artikel 1f 
Zorg voor een partner waar de werknemer mee samenwoont of zieke kinderen die bij hem 
inwonen valt niet onder het begrip arbeidsongeschikt. Onder bepaalde omstandigheden 
zijn hiervoor andere (wettelijke) regelingen, zoals zorgverlof, die hiervoor bedoeld zijn. 
Hiervoor kun je in overleg treden met de werkgever.  
 
Registratie ziekmeldingen 
Artikel 2 
Van Alem Schoonmaak houdt van alle ziekmeldingen een registratie bij. Van elke 
werknemer wordt een persoonlijk verzuimdossier (re-integratiedossier) bijgehouden. 
Hierin wordt o.a. de frequentie, duur en reden van het verzuim vermeld. Ook wordt elk 
(telefonisch) contact en overeengekomen afspraken met de verzuimbegeleider en/of de 
werkgever vastgelegd in het verzuimdossier. Tevens zorgt de verzuimbegeleider ervoor 
dat de werkgever van de gemaakte afspraken op de hoogte wordt gebracht. Indien de 
verzuimbegeleider overtredingen van de gemaakte afspraken op dit reglement 
constateert, zal dit worden besproken met de werkgever. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Raadpleeg de huisarts 
Artikel 3 
Na de ziekmelding dient de werknemer zich, binnen een redelijke termijn, in diens eigen 
belang of op advies van de verzuimbegeleider, onder behandeling van de huisarts te 
stellen en de voorschriften van deze arts op te volgen. De uiteindelijke beoordeling van de 
mate van arbeidsongeschiktheid berust echter bij bedrijfsarts, en is bindend in deze. 
Indien de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan hij een 
deskundigenoordeel (‘second opinion’) aanvragen bij het UWV (zie artikel 10). 
 
Frequent verzuim 
Artikel 4 
Wanneer er sprake is van een opvallend verzuimpatroon, wordt door de 
verzuimbegeleider een verzuimgesprek gehouden met de betreffende werknemer. Tijdens 
dit gesprek wordt er gesproken over de oorzaken van het frequente verzuim, hoe te 
voorkomen dat herhaling optreedt, het zoeken naar oplossingen en de consequenties. Bij 
het zoeken naar oplossingen kan advies van Master Arbo worden ingewonnen. Afspraken 
worden schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het verzuimdossier. De werknemer 
ontvangt een kopie van het verslag. Verzuimgesprekken kunnen plaatsvinden op verzoek 
van de werknemer, verzuimbegeleider of de afdeling personeelszaken. 
 
Thuis blijven, bezoek en (spoed)controle 

Artikel 5 

De werknemer dient tijdens ziekte thuis te blijven. Als de werknemer zijn woning of 

verblijfsadres verlaat, moet hij vooraf toestemming vragen aan de werkgever. Als geldige 

redenen worden uitsluitend geaccepteerd: bezoek aan de huisarts of specialist of een 

bezoek aan een ziekenhuis of apotheek, uiteraard in verband met de eigen ziekte. Indien 

personeelszaken niet bereikbaar is, treedt de werknemer in overleg met de 

verzuimbegeleider. De werkgever, verzuimbegeleider of bedrijfsarts moeten de 

werknemer tijdens ziekte altijd kunnen bereiken. Daarom is het nodig dat de werknemer 

hen tijdens werkdagen in de gelegenheid stelt om hem in zijn woning of op diens 

verpleegadres te bereiken of te bezoeken. De werknemer moet ervoor zorgen dat de 

deurbel functioneert en, in het geval hij zelf niet in staat is de deur te openen, er zorg voor 

te dragen dat iemand wordt ingeschakeld die toegang tot de woning mogelijk maakt.  

 

Indien de arbeidsongeschiktheid onverhoopt langer duurt dan 2 weken, kan de werkgever 

met de werknemer komen tot andere afspraken over diens bereikbaarheid. Deze 

afspraken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het verzuimdossier. Ook is het 

mogelijk dat de werknemer door de werkgever wordt uitgenodigd naar het werk te komen 

voor een gesprek. 
 

De werknemer houdt de werkgever en de verzuimbegeleider op de hoogte van 
bezoek(en) aan een arts en van verdere ontwikkelingen rondom zijn 
arbeidsongeschiktheid. 
 
Spoedcontrole 
Artikel 5a 
Onder spoedcontrole wordt verstaan: een onaangekondigd bezoek door de bedrijfsarts of 
verzuimbegeleider op het verblijfadres van de zieke werknemer op de dag van de 
ziekmelding of in de eerste week daarna. Een spoedcontrole is toegestaan indien de 
werkgever en/of verzuimbegeleider en/of bedrijfsarts gegronde redenen heeft te twijfelen 
aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, welke onder meer kunnen blijken uit: 

 het verzuimverleden van de werknemer; 

 een frequent kortdurend verzuim zonder duidelijke reden; 

 signalen omtrent de werknemer. 
 
 
 
 



 

   

Spreekuur 

Artikel 6 

Aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van een bedrijfsarts of een door het 

UWV aangewezen specialist moet de werknemer gevolg geven. Ook in het geval de 

werknemer van plan is op de dag na die van de afspraak of op een latere dag het werk te 

hervatten. Als de werknemer een geldige reden tot verhindering heeft (bijvoorbeeld 

bedlegerigheid), dan behoort hij dit direct (doch uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak) 

mede te delen aan de werkgever en Master Arbo. Vanzelfsprekend dient de werknemer 

het verblijfadres niet te verlaten (zie artikel 5). Indien de werknemer niet in de gelegenheid 

zou zijn een bezoek aan de bedrijfsarts te brengen (door bijvoorbeeld bedlegerigheid), 

draagt Master Arbo, in overleg met de werkgever, zorg voor een huisbezoek of telefonisch 

spreekuur. Indien de werknemer de werkzaamheden reeds heeft hervat en alsnog een 

oproep krijgt op het spreekuur te verschijnen, dan neemt de werknemer daarover 

telefonisch contact op met de werkgever. De werknemer dient mee te werken aan een 

medisch onderzoek, door of in opdracht van de bedrijfsarts van Master Arbo. In het geval 

de werknemer zonder opgave van reden niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig zijn 

verhindering heeft doorgegeven, dan behoudt de werkgever zich het recht voor de kosten 

van de bedrijfsarts te verhalen op de werknemer.  
 
Meewerken aan herstel en terugkeer naar werk 
Artikel 7 
De bedrijfsarts gaat in zijn beoordeling uit van normale werkdagen, niet rekening houdend 
met bedrijfssluitingen. Indien de bedrijfsarts tot de conclusie komt dat de werknemer niet 
(langer) arbeidsongeschikt is, deelt deze dit de werknemer tijdens het consult mee. De 
werknemer neemt direct contact op met de werkgever om de werkhervatting te 
bespreken. De verzuimbegeleider neemt contact op met de werkgever om de beoordeling 
van de bedrijfsarts te bespreken. Indien de werknemer ondanks de beoordeling van de 
bedrijfsarts het werk niet hervat, zal de werkgever een maatregel opleggen. 
 
In geval van arbeidsongeschiktheid werkt de werknemer optimaal samen met de 
arbodienst of andere door de werkgever aangewezen personen en/of organisaties en 
volgt de adviezen nauwgezet op. Te denken valt bijvoorbeeld aan een organisatie die bij 
calamiteiten wordt ingezet (psychotrauma) of doorverwijzing naar een specialist, 
wachtlijstbemiddelaar, fysiotherapeut, mediator, arbeidsdeskundige, 
bedrijfsmaatschappelijk werker, en onder bepaalde voorwaarden: re-integratie naar ander 
werk. Indien de werknemer niet meewerkt aan een interventie (de inzet van een 
deskundige) en hierdoor diens herstel wordt vertraagd, is de werkgever gerechtigd een 
maatregel op te leggen. 
 
Arbodeskundige 
Artikel 8 
Er bestaat voor de werkgever geen algemene verplichting (meer) om een 
arbeidsomstandighedenspreekuur in te stellen. Indien werknemers vragen hebben 
omtrent de arbeidsomstandigheden en men kan er niet uitkomen met de werkgever, dan 
kan de werknemer contact opnemen met de verzuimbegeleider. De verzuimbegeleider 
inventariseert de vraag en aan de hand hiervan zal in overleg met de werkgever worden 
bepaald of en zo ja welke Arbo deskundige ingeschakeld wordt.  
 
 
Werken in een aangepaste functie of op arbeid therapeutische basis 
Artikel 9 
In artikel 7:629 lid 3 sub d van het Burgerlijk Wetboek is bepaald: ‘De werknemer heeft het 
recht op loon niet voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee 
te werken aan een door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven 
redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die er op gericht zijn om de werknemer in 
staat te stellen passende arbeid (als bedoeld in artikel 658a lid 3 BW) te verrichten’. Om 
dus recht te houden op betaling van het salaris gedurende de arbeidsongeschiktheid, is 
de werknemer verplicht alle informatie te verstrekken waarmee vastgesteld kan worden 



 

   

wat de beperkingen en mogelijkheden zijn om eigen of aangepast werk te kunnen 
verrichten. 
De werkgever geeft enkel ziekteverlof als door Master Arbo vastgesteld kan worden dat 
de werknemer geen andere of aangepaste arbeid kan verrichten wegens ziekte. Wanneer 
blijkt dat de werknemer het eigen werk (nog) niet kan hervatten, maar wel geschikt is voor 
andere werkzaamheden, zal deze mogelijkheid besproken worden. De werkgever heeft 
dan de mogelijkheid ziekteverlof te weigeren.  
 
Het is ook mogelijk dat de werkgever en Master Arbo met de werknemer afspreken dat hij 
in zijn eigen functie of aangepaste functie op arbeid therapeutische basis gaat starten. In 
dat geval dient de werknemer deze mogelijkheid te zien als hulpmiddel voor hemzelf en 
Master Arbo om diens belastbaarheid te bepalen en vervolgens toe te werken naar een 
gedeeltelijk en/of volledig herstel.  
 
Deskundigenoordeel (‘second opinion’) 
Artikel 10  
Zowel de werknemer als de werkgever heeft de mogelijkheid om bij bezwaar tegen de 
beslissing van Master Arbo tegen een vergoeding (thans: € 100,00) een 
deskundigenoordeel (‘second opinion’)  bij het UWV aan te vragen. De kosten worden in 
rekening gebracht bij de aanvrager van het deskundigenoordeel. 
 
Indien de werknemer besluit het werk niet te hervatten en een deskundigenoordeel 
aanvraagt ten aanzien van de passendheid van de aangeboden werkzaamheden, schort 
de werkgever in ieder geval het loon op tot het moment van de uitspraak. Indien de 
werknemer besluit een deskundigenoordeel aan te vragen, zijn zowel de werkgever als de 
bedrijfsarts verplicht aan het onderzoek van het UWV in het kader van het 
deskundigenoordeel medewerking te verlenen. De werknemer is verplicht het oordeel 
direct aan de werkgever en Master Arbo mede te delen. Als de werkgever besluit een 
deskundigenoordeel aan te vragen, is de medewerker niet verplicht hieraan mee te 
werken. Er komt dan geen deskundigenoordeel. Het salaris van de werknemer blijft 
opgeschort. Als het deskundigenoordeel door het UWV is afgegeven, kan de werkgever 
besluiten dit advies op te volgen. Het is echter geen bindend oordeel. Het doel van het 
oordeel is dat de werknemer en de werkgever er samen uit kunnen komen.   
 
Herstelmelding 
Artikel 11 
Zodra de werknemer weer in staat is om (gedeeltelijk) aan het werk te gaan, hoeft deze 
niet een speciale oproep daartoe af te wachten van de werkgever of Master Arbo. In 
overleg met de werkgever kan de werknemer in principe dezelfde dag de werkzaamheden 
hervatten. Uiteindelijk bepaalt de werkgever wanneer de werknemer weer ingezet wordt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de planning. Als de werknemer hersteld is op een 
roostervrije of anderszins vrije dag, dient de werknemer zich ook hersteld te melden. Het 
kan ook zijn dat de werkgever eerst de mening van de bedrijfsarts wil vragen over een 
herstelmelding, bijvoorbeeld ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid. 
 
De werknemer behoort de (gedeeltelijke) werkhervatting direct (telefonisch) aan de 
personeelszaken te melden. 

 
Bij terugkeer op de werkplek zal na langdurig verzuim, voordat de werknemer aan het 
werk gaat, de rayonmanager in een persoonlijk gesprek de (mogelijke) veranderingen die 
plaats hebben gevonden gedurende de afwezigheid met de werknemer bespreken. 
Wanneer er sprake is van arbeid therapeutisch werk zal in samenspraak met Master Arbo 
en de werkgever gekeken worden welke werkzaamheden je wel kunt verrichten. 
 
Indien de werknemer zich niet of te laat hersteld meldt, zijn eventuele extra kosten die in 
rekening worden gebracht door Master Arbo of het UWV voor rekening van de 
werknemer.  
 
 



 

   

Loonbetaling bij ziekte 
Artikel 12 
Van Alem Schoonmaak is minimaal verplicht tot het doorbetalen van 70% van het 
maximum dagloon of tenminste het wettelijke minimumloon gedurende de eerste twee 
jaar van ziekte. Dit is in alle opzichten een kostbare zaak. Een goede beheersing van het 
ziekteverzuim door middel van een ziekteverzuimbeleid kan dan ook leiden tot 
aanzienlijke kostenbesparing.  
 
Bij ziekte wordt vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid gedurende het eerste en 
tweede jaar overeenkomstig de regelingen als opgenomen in de CAO het loon betaald. 
Gedurende het eerste jaar is dit 70%, 90% of 100% van het brutoloon (afhankelijke van 
duur van de dienstverband) en gedurende het tweede ziektejaar 90% of 100% van het 
brutoloon. Komt een zieke werknemer onder de minimumloongrens, dan kan hij een 
toeslag op grond van de toeslagenwet aanvragen bij het UWV.  
 
Beoordeling arbeidsongeschiktheid 
Artikel 13 
De uiteindelijke beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid berust in de eerste 
twee ziektejaren bij Master Arbo, en is bindend in deze. De werknemer is tevens verplicht 
alle informatie te verstrekken, waarmee vastgesteld kan worden wat de beperkingen zijn 
om eigen of aangepast werk te kunnen verrichten. 
De bedrijfsarts zal in de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid inlichtingen inwinnen 
bij huisarts of behandelend specialist. Daartoe zal Master Arbo de werknemer een 
verklaring toezenden, waarin de werknemer verklaart geen bezwaar te hebben tegen het 
inwinnen van informatie met betrekking tot de klacht(en) die de arbeidsongeschiktheid 
veroorzaakt. Deze verklaring dient de werknemer volledig in te vullen en per kerende post 
te retourneren aan:  

Master Arbo Nederland B.V. 
Utrechtseweg 75 A 
3702 AA Zeist 

 
Genezing niet belemmeren 

Artikel 14 

Uit artikel 7:629 lid 3 sub b van het Burgerlijk Wetboek vloeit voort dat er geen recht op 

loon bestaat voor de tijd gedurende welke de werknemer door zijn toedoen zijn genezing 

belemmert of vertraagt. Dit houdt in dat een werknemer tijdens diens 

arbeidsongeschiktheid actief moet meewerken aan zijn herstel. De genezing kan worden 

belemmerd door bijvoorbeeld niet mee te werken aan interventies (o.a. inzet specialist), 

deel te nemen aan dans- en feestavonden, een bepaalde sport te beoefenen of bepaalde 

werkzaamheden bij derden te verrichten. 
 
Het verrichten van werkzaamheden bij derden 
Artikel 15 
De werknemer dient tijdens zijn arbeidsongeschiktheid geen arbeid elders te verrichten, 
behalve voor zover het werkzaamheden betreft welke voor het herstel van de gezondheid 
zijn voorgeschreven en waarvoor de werknemer toestemming heeft gekregen van de 
werkgever en Master Arbo.  
 
Doktersbezoek 
Artikel 16 
Onder doktersbezoek wordt verstaan een bezoek aan tandarts, huisarts en/of specialist of 
therapeut. 
Doktersbezoek dient in principe buiten werktijd plaats te vinden. Als dat niet mogelijk is, 
zal de werknemer na overleg met de rayonmanager zoveel mogelijk het doktersbezoek 
aan het begin of aan het einde van de werkdag plannen. Voor of na het doktersbezoek 
dient de werknemer de overige uren te werken. Indien de werkgever het noodzakelijk 
acht, dient de werknemer middels een schriftelijke verklaring van de behandelend arts aan 
te tonen dat het doktersbezoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  
 



 

   

Arbeidsongeschiktheid en vakantie 

Artikel 17 

Als de werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid op vakantie wil gaan, dient hij dit in 

elk geval vooraf te melden en toestemming te vragen aan de werkgever. De werkgever 

kan hierover advies inwinnen bij Master Arbo. Indien Master Arbo van mening is dat de 

vakantieactiviteiten of bestemming het herstel kan belemmeren, heeft de werkgever het 

recht de werknemer géén toestemming te verlenen.  

 

Mocht de werknemer besluiten gedurende diens arbeidsongeschiktheid met vakantie te 

gaan, dan worden de opgenomen vakantiedagen in mindering gebracht op het totale 

tegoed aan vakantiedagen. Ook als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en 

gedeeltelijk op arbeid therapeutische basis werkt of gedeeltelijk hersteld is, worden de 

vakantiedagen volledig in mindering gebracht op het tegoed aan vakantiedagen.  

 

Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie/verblijf in binnenland en buitenland 

Artikel 17a 

Indien een werknemer tijdens een vakantie/verblijf in binnenland of buitenland ziek wordt, 

dan meldt hij dit volgens de procedure als opgenomen in artikel 1. Tevens moet de 

werknemer zich direct onder behandeling van een arts stellen. Bij melding aan Van Alem 

Schoonmaak en Master Arbo dient de werknemer het juiste verblijfsadres met 

telefoonnummer en de datum van de eerste ziektedag door te geven.  

 

De behandelend arts moet een goed leesbare schriftelijke, in het Nederlands of Engels 

geschreven verklaring op stellen die in ieder geval de volgende gegevens bevat: 
 naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de betreffende arts; 
 de datum van het medisch onderzoek; 
 de klachten van de werknemer met de datum van aanvang en de door de arts(en) 

gegeven medische behandeling (onderzoek, medicijnen en advies); 
 verklaring over de beperkingen in het functioneren en wat er is gedaan om het herstel 

te bevorderen.  
 
Deze schriftelijke verklaring moet de werknemer direct aan Master Arbo zenden per 
expresse brief. 
 

Master Arbo Nederland B.V. 
Utrechtseweg 75 A 
3702 AA Zeist 

 
Aan de hand van de verklaring zal Master Arbo de arbeidsongeschiktheid beoordelen. 
Daarnaast kan Master Arbo het onder bijzondere omstandigheden gewenst achten dat de 
werknemer voor medische controle door Master Arbo zelf naar Nederland terugkeert. In 
een dergelijk geval dient de werknemer direct gevolg te geven aan een oproep van Master 
Arbo en terug te keren naar Nederland. 
 
Langer verblijf in het buitenland door arbeidsongeschiktheid 

Artikel 17b 

Indien de werknemer niet binnen de afgesproken vakantietijd weer terug is voor 

werkhervatting, dient de reden daarvoor duidelijk te worden aangegeven bij de werkgever. 

Hierbij dient tevens door de behandeld arts in een duidelijke leesbare schriftelijke 

verklaring in het Nederlands of Engels vermeld te worden waarom een eventuele verdere 

behandeling persé in het buitenland ondergaan moet worden en er geen vervoer naar 

Nederland plaats kan vinden. Deze schriftelijke verklaring dient de werknemer direct aan 

Master Arbo te sturen volgens artikel 17a. 
 

Indien de werknemer de hierboven genoemde regels strikt in acht neemt en Master Arbo 

een bevestigend oordeel geeft omtrent de arbeidsongeschiktheid, behoudt de werknemer 

diens aanspraak op vakantierechten.  

 



 

   

Langdurige arbeidsongeschiktheid en re-integratie  
Artikel 18 
Wanneer het er naar uitziet dat de arbeidsongeschiktheid langdurig gaat worden (langer 
dan 6 weken), zal de werkgever in een vroeg stadium contact met de werknemer 
opnemen. Master Arbo zal een advies geven over de mogelijkheden tot herstel en re-
integratie. Hiervoor wordt de werknemer ingepland voor een consult bij de bedrijfsarts. Het 
consult en daaruit voortvloeiend het advies zal uiterlijk in de 6e week van de 
arbeidsongeschiktheid plaatsvinden. In het kader van de richtlijnen van de Wet 
verbetering poortwachter gaan werkgever en werknemer vervolgens een zorgvuldig 
geregeld re-integratietraject opstarten en wordt er een casemanager aangesteld.  

 
Acht Weken arbeidsongeschikt en Plan van Aanpak 

Artikel 18a 

Op basis van het advies van Master Arbo maakt Van Alem Schoonmaak samen met de 

werknemer, uiterlijk in de 8ste week van arbeidsongeschiktheid, een Plan van Aanpak voor 

herstel en re-integratie. In dit Plan van Aanpak (verder: PvA) worden de gemaakte 

afspraken en procedures met betrekking tot het komen van een zo spoedig mogelijk 

herstel en einddoel van de re-integratie vastgelegd. De werknemer is verplicht mee te 

werken aan het opstellen van een PvA. Het PvA moet door beide partijen voor akkoord 

ondertekend worden. Werknemer en werkgever hebben dus een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in het komen tot herstel en re-integratie van de betreffende 

werknemer. De werkgever legt een re-integratiedossier aan waarin alle door de werkgever 

en werknemer afgesproken activiteiten, gericht op het herstel en de re-integratie, objectief 

en zorgvuldig zijn opgenomen. Indien de werknemer, op basis van het afgegeven advies, 

niet wil meewerken aan het opstellen van het PvA, dient hij het PvA voor ‘niet akkoord’ te 

ondertekenen. Om niet zijn rechten op loondoorbetaling tijdens ziekte te verspelen, dient 

de werknemer onmiddellijk een deskundigenoordeel (‘second opinion’) aan te vragen bij 

het UWV en de werkgever en Master Arbo direct van het oordeel in kennis te stellen. 

 

Bijstelling Plan van Aanpak 

Artikel 18b 

Zowel werkgever, werknemer en Master Arbo zijn verplicht minimaal 1 maal per 6 weken 

de re-integratie-activiteiten met elkaar te bespreken. Dit gesprek en nieuwe afspraken 

worden vastgelegd in de bijstelling Plan van Aanpak. Indien nodig, kan de werkgever 

besluiten om de bedrijfsarts in te schakelen voor een advies. 

 

Eerstejaarsevaluatie 46ste en 52ste week 

Artikel 18c 

Werkgever en werknemer zijn verplicht in deze periode tussentijds de re-integratie van de 

zieke werknemer te toetsen. Dit heet de ‘eerstejaars evaluatie’. Deze evaluatie tussen de 

46 ste en 52 ste week houdt o.a. verband met het verlengen van de loondoorbetalingplicht 

van één naar twee jaar maar ook om de afgelopen periode te evalueren. Om de re-

integratie-activiteiten en huidige stand van zaken te beoordelen wordt de werknemer 

ingepland voor een consult bij de bedrijfsarts voor het opstellen van de eerstejaars 

evaluatie. De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de werknemer 

en werkgever. De evaluatie maakt onderdeel uit van het re-integratiedossier en wordt door 

het UWV meegenomen bij de toetsing van de re-integratie-inspanningen. Indien zowel 

werkgever als werknemer willen weten of er voldoende re-integratie-inspanningen hebben 

plaatsgevonden, kan men het re-integratiedossier ter toetsing voorleggen aan het UWV. 

De kosten hiervan (thans: € 100,00), komen in principe voor rekening van de aanvrager. 

 

1 Jaar en 39 weken arbeidsongeschikt  
Artikel 18d 
Is de zieke werknemer na een jaar en 39 weken niet (volledig) hersteld, dan wordt hij 
ingepland voor een consult bij de bedrijfsarts voor een zogenaamd ‘actueel oordeel’. Ook 
ontvangt de werknemer van het UWV de aanvraagformulieren in het kader van de WIA. 
Bij de WIA-aanvraag moet de werknemer het re-integratieverslag indienen. Dat betekent 



 

   

dat na een jaar en 35 weken van arbeidsongeschiktheid de werkgever samen met de 
werknemer, aan de hand van het re-integratiedossier, een re-integratieverslag opstellen.  
In dit verslag moeten de inspanningen, die zijn gedaan om weer aan de slag te kunnen, 
worden vermeld evenals de probleemanalyse, de eventuele bijstellingen, het verslag van 
de eerstejaars evaluatie en het actueel oordeel. Dit verslag moet samen met de WIA-
aanvraag door de werknemer aan UWV worden verzonden. UWV beoordeelt op basis van 
dit verslag of er voldoende is gedaan om de werknemer te re-integreren. Als een van 
beide partijen, naar de mening van het UWV, onvoldoende actie heeft ondernomen om de 
re-integratie tot een succes te maken, kan UWV sanctiemaatregelen opleggen. Het is dus 
zaak dat zowel werkgever als werknemer zich actief opstellen.  
 
Re-integratie bij andere werkgever 
Artikel 18e 
Indien blijkt dat er bij de eigen werkgever voor de zieke werknemer geen mogelijkheden 
zijn te re-integreren in de eigen of een andere functie, kan bepaald worden dat de 
werknemer moet zoeken naar een andere functie bij een andere werkgever. Indien de 
werknemer onvoldoende inspanningen heeft verricht om te re-integreren, kan dit leiden tot 
een afwijzing van de WIA-aanvraag of een korting dan wel stopzetting van de WIA-
uitkering. 
 
Voor ieder hiervoor genoemd ‘bindend besluit’ kunnen de werkgever of werknemer een 
deskundigenoordeel (‘second opinion’) aanvragen bij het UWV. Ook indien een van beide 
partijen stelt dat de andere partij niet genoeg inspanningen heeft verricht bij het komen tot 
re-integratie, kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Het meewerken aan 
herstel en re-integratie is aldus niet vrijblijvend. Beide partijen zijn verplicht de regels te 
volgen.  
 
Arbeidsongeschiktheid bij einde dienstbetrekking 
Artikel 19 
De werkgever en werknemer blijven verantwoordelijk voor re-integratie en het opstellen 
van een re-integratieverslag, ook al loopt het dienstverband van rechtswege af. Hierin 
wordt door UWV een onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties: 

a. kort of niet dreigend langdurig ziekteverzuim bij einde dienstverband;  
b. dreigend langdurig of langdurig ziekteverzuim bij einde dienstverband. 

Om zicht te krijgen of er sprake is van kort verzuim, niet dreigend langdurig verzuim of 
dreigend langdurig verzuim, zal Master Arbo de werknemer zo snel mogelijk inplannen bij 
de bedrijfsarts om diens klachten en beperkingen te laten objectiveren. Aan de hand van 
het advies van de bedrijfsarts, zal bepaald worden of de situatie genoemd onder a. of b. 
van toepassing is. 
 
Bij de situatie genoemd onder a. dient de werkgever een verkort re-integratieverslag in te 
vullen als het verzuim korter duurt dan 10 weken en er geen sprake is van dreigend 
langdurig verzuim. Master Arbo stuurt de werknemer bij einde dienstverband zo spoedig 
mogelijk de medische informatie toe voor de aanvraag van de uitkering bij het UWV. 
 
Bij de situatie genoemd onder punt b. dienen de werkgever en de medewerker per einde 
van het dienstverband gezamenlijk een re-integratieverslag op te stellen (zie artikel 18) en 
dit aan het UWV toe te zenden (uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband). Om een 
actueel beeld te krijgen omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever 
besluiten om in de laatste week voor het einde van het dienstverband de bedrijfsarts in te 
schakelen voor een actueel oordeel. Master Arbo stuurt de werknemer bij einde 
dienstverband zo spoedig mogelijk de medische informatie toe voor de aanvraag van de 
uitkering bij UWV. 
 
UWV beoordeelt het verslag op de re-integratie-inspanningen van werkgever en 
werknemer. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever, kan UWV het 
ziekengeld verhalen op de werkgever over een bepaalde periode tot maximaal een 
periode van 52 weken. Indien de werknemer weigert zijn re-integratieverplichtingen na te 



 

   

komen, kan dit leiden tot de toepassing van een maatregel op zijn ziekengelduitkering of 
WIA-uitkering. 
   
Participatie door UWV 
Artikel 19a 
Onder bepaalde voorwaarden en specifiek voor re-integratie van werknemers met een 
tijdelijk dienstverband kan de werkgever UWV verzoeken tot een participatie in de re-
integratie. Het re-integratietraject dient dan gericht te zijn op plaatsing bij een andere 
werkgever of vergroting van de sollicitatiekansen. De werkgever kan een dergelijke 
aanvraag indienen als de re-integratie zal voortduren tot na de datum waarop het 
dienstverband eindigt of wanneer de kosten van re-integratie buitensporig hoog zijn. Als 
UWV het verzoek honoreert, dan bestaat de participatie van het UWV uit het continueren 
van de door de werknemer en werkgever ingezette re-integratie-activiteiten na het einde 
van het dienstverband en/of het verstrekken van een bijdrage in de kosten van de re-
integratie.  
 
Arbeidsongeschiktheid en bedrijfseigendommen/faciliteiten 
Artikel 20 
In het geval van arbeidsongeschiktheid vervallen de bestaande vergoedingen en/of 
toeslagen te zake onkosten, reiskosten, verblijfkosten en dergelijke automatisch. In het 
geval de arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten periode van zes weken 
voortduurt, worden door de werknemer alle aan hem, door Van Alem Schoonmaak, ter 
beschikking gestelde bedrijfseigendommen ingeleverd. Deze worden weer ter beschikking 
gesteld in het geval de werknemer zijn werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) hervat. In 
het kader van een re-integratieplan kan de werkgever, op advies van Master Arbo, met de 
werknemer tot andere afspraken komen.  
 
Arbeidsongeschiktheid en werkplekonderzoek / hulpmiddelen 

Artikel 21 

Indien er sprake is van blijvende fysieke medische beperkingen, naar aanleiding van de 

arbeidsongeschiktheid, zal er uitsluitend op voordracht van Master Arbo een verzoek bij 

de werkgever ingediend kunnen worden tot aanpassing van de werkplek of een 

werkplekonderzoek. Honorering van een dergelijk verzoek ligt uitsluitend bij de werkgever 

in samenspraak met Master Arbo. 

 

Maatregelen bij overtreding verzuimreglement 
Artikel 22 
Ingevolge artikel 7:629 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever bevoegd de 
betaling van het loon op te schorten voor de tijd gedurende welke de werknemer zich niet 
houdt aan de door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het 
verstrekken van inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen. 
Om de arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen, is het van groot belang dat de 
werknemer de regels in dit verzuimreglement in acht neemt. De regels zijn opgesteld om 
nageleefd te worden. Werknemers die willens en wetens de regels niet naleven, wordt als 
disciplinaire maatregel eenmalig een schriftelijke waarschuwing opgelegd. Bij een 
volgende constatering dat de afspraken niet nageleefd worden, worden andere 
maatregelen getroffen. Bij herhaaldelijke constateringen kan dit leiden tot beëindiging van 
het dienstverband. 
 
Niet houden aan uiterlijk tijdstip ziekmelden  
Artikel 23 
Indien de werknemer zich bij de werkgever zonder geldige of aannemelijke reden na 
10.00 uur ziek meldt, wordt de ziekmelding voor die dag niet meer geaccepteerd. Deze 
dag geldt als een opgenomen vakantiedag en wordt ingehouden op het totale tegoed aan 
vakantiedagen, ten hoogste tot het aantal vakantiedagen dat het wettelijk minimum 
overschrijdt. Heeft een werknemer onvoldoende vakantiedagen, dan vindt er inhouding op 
de loonbetaling plaats.  
 
 



 

   

Oncontroleerbaar 
Artikel 24 
Als de werkgever, verzuimbegeleider of bedrijfsarts de werknemer thuis niet aantreft of 
deze is telefonisch niet bereikbaar, dan is er sprake van overtreding van het 
verzuimreglement. In deze situatie zal er, tot de werknemer het tegendeel aantoont, een 
vakantiedag van zijn tegoed in mindering worden gebracht of over die dag de 
loondoorbetaling achterwege worden gelaten. Hierover ontvangt de werknemer een brief 
van de werkgever, waarin deze tevens wordt verzocht de reden van afwezigheid direct op 
te geven aan Van Alem Schoonmaak en Master Arbo. Als er daadwerkelijk sprake is van 
ziekte of een geldige medische reden voor de afwezigheid, dient de werknemer daartoe 
een bewijs aan de werkgever te overhandigen (bijvoorbeeld: een verklaring van de 
huisarts, afsprakenkaart van behandelend arts/therapeut of medicijnendoosje). De 
werkgever kan besluiten de kosten voor de betreffende controle bij de werknemer in 
rekening te brengen. 
 
Opschorting, inhouding op loon of geen recht op loon 
Artikel 25 
Indien een werknemer niet of onvoldoende actief meewerkt aan zijn re-integratie of herstel 
kan de werkgever besluiten, volgens de Wet verbetering Poortwachter of het Burgerlijk 
Wetboek, de loondoorbetalingplicht te stoppen of de loondoorbetalingplicht op te schorten 
(of volgens de CAO te maximeren).  
 Als de ziekte door opzet van de werknemer is veroorzaakt of het gevolg is van een 

gebrek waarover in het kader van een aanstellingskeuring/aanstellingsgesprek 
onjuiste informatie is verstrekt en daardoor de toetsing aan de belastbaarheid eisen 
voor de functie niet juist kon worden uitgevoerd; 
 

 Gedurende de tijd dat een werknemer door zijn eigen toedoen de genezing 
belemmert of vertraagt. De werknemer dient mee te werken aan een zo spoedig 
mogelijk herstel en zich te onthouden van activiteiten die de genezing belemmeren. 
Indien de werknemer, ondanks een schriftelijke waarschuwing, zich hier niet aan 
houdt, is de werkgever bevoegd de salarisdoorbetaling te staken; 
 

 Bij niet willen hervatten van werkzaamheden (zelfs niet op basis van arbeidstherapie) 

terwijl de bedrijfsarts van Master Arbo, via een terugkoppeling spreekuur of 

probleemanalyse, heeft gesteld dat betrokkene daartoe verplicht is, zal de werkgever 
de salarisuitbetaling opschorten en de medewerker de gelegenheid bieden om binnen 

twee dagen het werk te hervatten, zoals door Master Arbo is gesteld. Dit zal de 

werkgever schriftelijk aan de werknemer bevestigen.  
 

 Indien de werknemer niet of onvoldoende aan het herstel of re-integratie meewerkt, 
kan dit tot verlies van het recht op loon leiden. Mocht dit onvoldoende blijken te zijn 
om te leiden tot medewerking aan het herstel of re-integratie, dan kan dit leiden tot 
beëindiging van het dienstverband. Het niet of te weinig mee werken kan tevens 
leiden tot het besluit van UWV tot het toekennen van een lagere uitkering of zelfs 
helemaal geen uitkering; 
 

 Indien de werknemer zonder geldige reden niet verschijnt op het spreekuur van de 
bedrijfsarts, kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten. De werkgever bied de 
werknemer de gelegenheid om alsnog binnen twee dagen na de oorspronkelijke 
afspraak op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen, zodat de bedrijfsarts kan 
vaststellen wat de belemmeringen en mogelijkheden zijn tot het verrichten van 
(aangepaste) werkzaamheden. Indien de werknemer verzuimd heeft om bij een 
eerste uitnodiging bij de bedrijfsarts langs te gaan en bij een tweede gelegenheid 
wordt vastgesteld dat hij niet (volledig) arbeidsongeschikt is of is geweest, dan heeft 
hij ingevolge artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek geen recht op loon over de 
periode dat hij niet heeft gewerkt.  
 

 
 



 

   

Als de werknemer een klacht heeft 
Artikel 26 
Wanneer de werknemer niet tevreden is over de wijze waarop door de verzuimbegeleiding 
van Master Arbo of de bedrijfsartsen is gehandeld, dan kan de werknemer een brief 
schrijven aan de directie van Master Arbo. In deze brief vermeldt de werknemer kort en 
bondig wat de bezwaren zijn. De brief kan door de werknemer per aangetekende post 
worden verstuurd aan:  

Master Arbo Nederland B.V. 
T.a.v. de Directie 
Utrechtseweg 75 A 
3702 AA Zeist 
 

De werknemer verstrekt een afschrift van diens klacht aan de werkgever en houdt deze 
op de hoogte omtrent de afwikkeling van de klacht door Master Arbo. 
 
Verstrekking persoonsgegevens 
Artikel 27 
De werknemer verklaart zich ermee bekend dat de werkgever de door de werknemer 
verstrekte persoonsgegevens bekend maakt bij Master Arbo. 

 

 

 

Groenekan, januari 2020 

 


