
Bijlage 4. Procedure verzuim 
 
Hierbij de volgende stappen met betrekking tot een verzuimmelding: 
 

• Je meld je ziek bij je eigen leidinggevende. Voor zorgmedewerkers geldt dat je je voor 
aanvang van je dienst ook kunt ziekmelden bij de nachtdienst. Je neemt dan dezelfde dag 
ook nog contact op met je leidinggevende. In dit gesprek mag je als medewerker aangeven of 
en welke arbeidsmogelijkheden je hebt. Je maakt samen afspraken wanneer het volgende 
contact moment is.  
 

• Wordt je tijdens een vrije dag of vakantie in Nederland ziek? Dan geldt de normale 
procedure. Je meldt je direct ziek bij jouw leidinggevende of (als deze vakantie heeft) bij 
diens vervanger. Dagen waarop je  tijdens een vastgestelde vakantie ziek bent gelden in 
principe niet als vakantiedagen. Dit is alleen anders als je ermee instemt deze vakantie toch 
als vakantie te laten gelden (in onderling overleg).  Ook is het noodzakelijk om een in het 
Nederlands of Engels geschreven doktersverklaring te overleggen aan de bedrijfsarts met 
daarin de begin en einddatum van het verzuim, de oorzaak en de behandeling 

 
• Je geeft aan je leidinggevende het telefoonnummer en je email adres waar je bereikbaar 

bent. Je bent verplicht om deze gegevens te verstrekken. Je moet  bereikbaar blijven totdat 
je weer hersteld bent.  

 
• De bedrijfsarts beoordeelt of en in welke mate er sprake is van (medische) 

arbeidsongeschiktheid en bepaalt of er vervolgconsulten bij hem nodig zijn. Een uitnodiging 
met de bedrijfsarts is niet vrijblijvend. Het is onderdeel van de verzuimbegeleiding waartoe 
Sonneburgh en ook de medewerker zijn verplicht. 

 
• Jij bent zelf mede verantwoordelijk voor je verzuim en herstel. Dit betekent dat je al het 

mogelijke doet om te re-integreren in eigen of ander passend werk. Je geeft bij je 
leidinggevende aan wie en wat je hiervoor nodig hebt. Passend werk kan ook verricht 
worden op een andere afdeling of locatie. 

 
• Je wordt geacht op eigen gelegenheid naar de bedrijfsarts toe te komen. Het is niet mogelijk 

om dit te weigeren (tenzij je bent opgenomen in het ziekenhuis); 
 

• Zodra je hersteld bent, meld je dit direct bij je leidinggevende. 

 


