
Je bent ziek, wat nu?
Als je als medewerker langdurig je werk niet kunt uitvoeren wegens ziekte, dan ben je samen met je 
leidinggevende verplicht om er alles aan doen om weer terug te keren naar de werkvloer. 

Dit is bepaald door de overheid in de Wet verbetering Poortwachter.

Je ontvangt in het 1e ziektejaar 100% en in het 2e ziektejaar minstens 70% van je loon.  Deze afspraak 
staat ook in de CAO en in ons verzuimprotocol op intranet. Van tevoren weet je nooit hoe lang je 
arbeidsongeschiktheid gaat duren. Het is wel prettig om te weten wat je te wachten staat. 

Daarom dit overzicht over de verplichte momenten tijdens je re-integratie. 

Als je je te ziek voelt om te werken, moet je dat laten weten aan de leidinggevende. Je neemt contact op met je 
leidinggevende om de ziekmelding door te geven en daarna kan je de ziekmelding indienen via Mijn Pieter. Je 
hoeft niet te zeggen wat je hebt, je leidinggevende mag bv. wel vragen hoe lang je denkt dat het duurt en of er 
werkzaamheden moeten worden overgenomen door collega’s. 

Je kunt nu een oproep verwachten van de bedrijfsarts. Deze mag wel vragen naar de medische zaken en 
zal beoordelen wat je mogelijkheden zijn om te werken. Hij/zij legt dit vast in een document, dat heet een 
probleemanalyse. De bedrijfsarts verwerkt de probleemanalyse in Mijn Pieter zodat jij en je leidinggevende dit kunnen 
lezen. De bedrijfsarts geeft nooit medische informatie door aan je leidinggevende. 

Met de probleemanalyse van de bedrijfsarts ga je met je leidinggevende in gesprek. Samen stellen jullie een Plan 
van Aanpak op. Hierin wordt beschreven welke afspraken jullie maken over terugkeer naar werk. Ook als je niet kunt 
werken moet dit Plan van Aanpak worden opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar wat wél kan. Samen met 
de leidinggevende doe je er alles aan om weer op een goede en duurzame manier terug te keren naar je eigen werk. 

Vanaf nu word je elke 6 weken, of eerder, als dat nodig is, opgeroepen bij de bedrijfsarts. Wijzigingen op het Plan van 
Aanpak leg je, samen met de leidinggevende, vast in een evaluatieformulier. Dit evaluatieformulier zit in Mijn Pieter, 
zodat jij zelf altijd nog de afspraken kan inzien.

Als je 42 weken ziek bent, zal de afdeling P&O verzuim dit moeten melden aan het UWV. In deze melding wordt je 
eerste ziektedag doorgegeven aan het UWV zodat zij weten wanneer zij je eventueel uit moeten uitnodigen voor de 
WIA keuring. 

1e ziektedag - Meld jezelf ziek

Tussen week 1 en week 6

Uiterlijk week 8

42 weeksmelding



Als je binnen 1 jaar nog niet volledig terug hebt kunnen keren in je eigen werk, is het de bedoeling dat je samen met 
je leidinggevende terugkijkt op het eerste jaar. Ook kijk je vast vooruit naar de komende tijd en maken jullie verdere 
afspraken. Dit wordt vastgelegd in de eerstejaars evaluatie. Ben je nog niet volledig inzetbaar, dan ga je verder met 
re-integreren. 

De bedrijfsarts legt vast welke beperkingen er nog zijn, dat doet hij door, samen met jou het IZP 
(inzetbaarheidsprofiel) of FML (functionele mogelijkheden lijst) in te vullen. Dit is de basis voor het arbeidsdeskundig 
onderzoek. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de vraag of je nog geschikt bent voor je eigen werk, 
aangepast werk of werk bij een andere werkgever. Op basis daarvan wordt vaak een 2e spoor traject opgestart, 
uitgevoerd door een externe partij. Naast kijken of de werkgever zelf passend werk voor je heeft, wordt tegelijk ook 
gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. 

Vanaf de 88e week dat je ziek bent ontvang je van het UWV de papieren voor de WIA aanvraag. Hier vul je alles in 
wat het UWV van je wil weten. Ook stuur je alle evaluaties, de probleemanalyse en het plan van aanpak mee. Zorg 
ervoor dat je dossier zo compleet mogelijk is en dat de formulieren op tijd bij het UWV zijn. De uiterste inleverdatum 
vind je in de brief van UWV. 
TIP: Doe dit niet alleen en vraag hulp! 

Bespreek met de bedrijfsarts of hij je medische dossier opstuurt naar het UWV of dat jij dat zelf wilt doen.    

Voor de WIA keuring word je uitgenodigd bij de verzekeringsarts van het UWV. Deze gaat beoordelen of er nog 
mogelijkheden zijn voor je om te werken en stelt een FML (functionele mogelijkhedenlijst) op waar je beperkingen op 
staan. Deze FML gaat dan naar de arbeidsdeskundige die gaat beoordelen welke functies nog passend kunnen zijn. 
Op basis van wat je verdiende en wat je volgens UWV kunt verdienen, wordt je arbeidsongeschiktheidspercentage 
vastgesteld. 

Van het UWV krijg je een brief met de uitkomst van de keuring. Daar staat o.a. het volgende in: - of je recht hebt op 
een uitkering - wanneer de uitkering begint - wat het arbeidsongeschiktheidspercentage is - wat je eventueel nog zou 
kunnen verdienen met een passende baan - wat de hoogte wordt van je uitkering.

Jouw leidinggevende ontvangt ook, via Mijn Pieter, de brief van het UWV met de uitkomst van de keuring. Daarna 
gaan jij en je leidinggevende, eventueel met ondersteuning van P&O, het gesprek hebben over deze uitkomst en je 
verdere toekomst.
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