
  

Tijdelijk minder inzetbaar door bijvoorbeeld afnemende gezondheid, een privé-situatie,
calamiteit, vakantie of iets anders?

Wil je verlof aanvragen? 

  

  

  

BEDENK

   Waarom ben je minder inzetbaar?

   Heeft dit invloed op:

 1. Jezelf

 2. Collega’s 

   Gaat het echt om ziekteverlof of is een 
      andere vorm van verlof beter passend?

VERLOF

   Op welk type verlof doe je aanspraak?

Zorgverlof

Vakantie / PLB 
verlof

Ziekteverlof

Calamiteitenverlof

Onbetaaldverlof

Ga naar Stap 2x

Stap 3

Stap 1

Stap 2

  

Stap 4

Stap 5

BESPREEK MET JE LEIDINGGEVENDE
   Is er een relatie tussen je verzuim en het werk?
   Ben je in staat om later op de dag alsnog te  

      komen werken?
   Zijn er mogelijk (vervangende)

      werkzaamheden die je kunt oppakken? 
   Maak afspraken over contactmomenten,

      vervolg en herstel. 

NEEM REGIE OVER JE EIGEN HERSTEL EN INZETBAARHEID

   Jij bent een belangrijke schakel in je 

      eigen herstel en inzetbaarheid.

   Onderneem stappen om je eigen herstel

      en inzetbaarheid te bevorderen.
   Ga op zoek naar ondersteuning. Je 

      leidinggevende kan je hierbij helpen.

HERSTELD?
   Gedeeltelijk of helemaal hersteld of 

      inzetbaar? Informeer je leiding- 
      gevende, ook als het je vrije dag is.

AFSPRAAK BEDRIJFSARTS
   Oproep is mogelijk met een 

      preventieve reden of vanaf dag      
      1 tot uiterlijk week 6 van het 
      ziekteverlof 

   Oproep op eigen verzoek?
      Via arbo@spaarnegasthuis.nl

ADVIES BEDRIJFSARTS
   Met het advies van de 

      bedrijfsarts maak je samen met 
      je leidinggevende afspraken over 
      je reintegratie. 

   Indien nodig kan een HR Business 
      Partner of adviseur Verzuim & 

      Inzetbaarheid worden betrokken.

LET OP

Ben je inmiddels 
hersteld? Geef dit 

dan z.s.m.
door aan je

leidinggevende!

LANGDURIG ZIEKTEVERLOF
Bij langdurig ziekteverlof (langer dan 6 weken) is het belangrijk om:

   Contact te houden

   Actief te werken aan je herstel en re-integratiestappen te zetten

   Tussentijds te evalueren

3. Werk

4. Thuis

BEL JE

LEIDINGGEVENDE Neem voor aanvang 
van je werk contact          
op met je team/ de 
planning. Mail, app of 
sms volstaat niet.

Meer informatie? 
Kijk op gasthuisnet en bekijk het inzetbaarheidsbeleid. 

Hulp nodig? 
Ga in gesprek met je leidinggevende. 

Verzuimprotocol



  

Wet verbetering Poortwachter

Wanneer? Wat? Wie?

Dag 1 Start ziekteverlof.                                                                                                        Medewerker en leidinggevende

Wekelijks Contact, bijstellen afspraken en onderzoeken arbeidsmogelijkheden. Medewerker en leidinggevende

Uiterlijk Week 6 Bezoek bedrijfsarts voor probleemanalyse en advies over werkhervatting. Medewerker en bedrijfsarts

Uiterlijk week 8 Plan van aanpak opstellen op basis van probleemanalyse en advies bedrijfsarts. Medewerker en leidinggevende

Week 9 - 104 Plan van aanpak ten minste elke 6 weken evalueren en bijstellen.
Arbeidsmogelijkheden blijven onderzoeken en maximaal werken aan herstel.                                     
Indien terugkeer in eigen werk niet wordt verwacht door de bedrijfsarts of indien het lastig 
blijkt om de re-integratie op te bouwen en/of passend werk te werk te vinden ?                
- Functionele mogelijkheden lijst laten opstellen
- Arbeidsdeskundige en de adviseur Verzuim & Inzetbaarheid inschakelen en indien nodig een 
spoor 2 re-integratietraject starten om mogelijkheden buiten SG te onderzoeken.
- Bij geen arbeidsmogelijkheden en geen kans op herstel vervroegde WIA 
aanvragen (dit kan vanaf de 13e tot de 68e week van het ziekteverlof)

Medewerker, leidinggevende iswm 
adviseur Verzuim & Inzetbaarheid 
SG, bedrijfsarts en
adviseur Verzuim & Inzetbaarheid 
spoor 2.

Week 50 Eerste jaarevaluatie opstellen om het verloop van de re-integratie en op welke wijze en met 
welke ondersteuning arbeidsmogelijkheden zijn onderzocht vast te leggen.

Medewerker en leidinggevende 
ism de adviseur Verzuim & 
Inzetbaarheid SG

Week 85 Eindevaluatie plan van aanpak opstellen ten behoeve van het re-integratieverslag en 
aanvraag WIA. Actueel oordeel en medische informatie opstellen door de bedrijfsarts

Medewerker en leidinggevende 
ism deadviseur Verzuim & 
Inzetbaarheid SG

Week 91  Wia aanvragen en de documenten voor het re-integratieverslag insturen Medewerker evt ism de adviseur 
Verzuim & Inzetbaarheid SG

Week 93-104 Beoordeling WIA aanvraag en re-integratie inspanningen medewerker en werkgever UWV

Week 104 en 
verder

Op basis van de beschikking van het UWV vervolgafspraken maken over voortzetting van 
werkzaamheden, de re-integratie en het dienstverband. 

Medewerker, leidinggevende, 
adviseur Verzuim & Inzetbaarheid 
SG en indien nodig de HR Business 
Partner

bedrijfsarts

Dag 1 Week 50Week 42Week 8Week 6 Week 85 Week 91 Week 104

Aanvraag
ziekteverlof

Extra expertise 
of interventies

nodig

Plan van 
aanpak

1e jaar
evaluatie

Eindevaluatie
Plan van Aanpak

WIA
aanvraag WIA?

werknemer

leidinggevende

medewerker +
leidinggevende

medewerker +
leidinggevende

medewerker +
leidinggevende

medewerker

Start spoor 2 
re-integratie

medewerker +
leidinggevende

Probleem-
analyse

Vervroegde
aanvraag WIA 

indien van 
toepassing

Melding
UWV

Beoordeling
UWV

Stappenplan bij verminderde
inzetbaarheid conform WvP 

Meer informatie? 
Kijk op gasthuisnet en bekijk het inzetbaarheidsbeleid. 

Hulp nodig? 
Ga in gesprek met je leidinggevende. 


