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Ziekteverlof 
 
Ook u krijgt er met enige regelmaat mee te maken: een werknemer die zich ziek meldt. 
Waarschijnlijk zal het in de regel gaan om kortdurend ziekteverlof en kunnen uw 
inspanningen beperkt blijven tot een belangstellend telefoontje, een bosje bloemen en/of 
een kaartje om  de zieke een hart onder de riem te steken.  
Soms duurt een ziekte echter langer en kan het zelfs tot arbeidsongeschiktheid leiden. In 
dat geval is het voor de school en de zieke erg belangrijk dat de juiste stappen worden 
gezet om te bewerkstelligen dat de patiënt zo snel mogelijk weer gezond aan het werk 
kan. In dit artikel zetten we de formele stappen die u daarbij in ieder geval in acht moet 
nemen op een rijtje. 
 

Voorkomen is beter 
 
Het begint natuurlijk allemaal met een goed beleid om ziekteverzuim te voorkomen. Dat 
gebeurt door de arbo-voorschriften na te leven en zo goed mogelijk zaken als werkdruk 
van medewerkers  te bewaken. Daarnaast moet er in gesprekken aandacht zijn voor het 
welbevinden van de medewerker en moet er worden gelet op signalen die kunnen duiden 
op mogelijke uitval.  
 
Daarbij hoort ook het aanbieden van een PAGO (Periodiek Arbeidsgeneeskundig 
Onderzoek) en het periodiek uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 
Daarmee voorkomt u uiteraard niet dat medewerkers langdurig ziek kunnen worden, 
maar het kan wel bijdragen tot het tijdig ingrijpen. Als u merkt dat een collega vaak kort 
uitvalt en zichtbaar moeite heeft de opgedragen werkzaamheden uit te voeren, kan een 
goed gesprek leiden tot het advies om een afspraak te maken met de arbo-arts.  
 

De probleemanalyse 
 
Wordt u desondanks toch geconfronteerd met een collega die zodanig ziek wordt dat 
langduriger uitval dreigt, dan schrijft de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) voor welke 
stappen er moeten worden gezet om de persoon zo snel mogelijk weer aan het werk te 
helpen. Dat begint met de ziekmelding die meteen moet worden doorgezet naar de 
Arbodienst. Deze zal contact opnemen met de zieke en aan de hand van de verkregen 
informatie bepalen of de persoon moet worden opgeroepen. In de regel gebeurt dat als 
er na ongeveer 3 weken nog steeds sprake is van verzuim. 
Als daaruit blijkt dat de werknemer wellicht nog enige tijd ziek zal  blijven, dan wordt er 
een probleemanalyse gemaakt . Dat gebeurt door de Arbodienst in overleg met de 
betrokken collega. In de probleemanalyse wordt aangegeven: 
 

• De beperkingen/mogelijkheden die er zijn met betrekking tot het uitvoeren 

van het werk; 

• Of er een relatie is tussen de ziekte en het werk; 

• Of er op dat moment eventuele mogelijkheden zijn (een deel van) de 

werkzaamheden uit te voeren; 



 

 

• Of naar verwachting op termijn de werkzaamheden weer volledig kunnen 

worden uitgevoerd; 

• Wat het uiteindelijke einddoel van de re-integratie zal zijn (volledige 

hervatting, gedeeltelijke hervatting, of eventueel geen mogelijkheden tot 

hervatting). 

 
Als er een relatie is tussen de ziekteklachten en het werk kan de werknemer de 
werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. Hierbij is van belang dat de werknemer 
binnen 30 dagen na ontstaan van de ziekte schriftelijk melding maakt bij de werkgever 
(artikel 6 lid 7 BZA). Op grond van goed werkgeverschap is het aan te bevelen de 
werknemer daarop te wijzen.  
In dit stadium van het ziekteverzuim komt ook de case-manager in beeld. Dat kan de 
directeur zijn, maar vaak is het ook een P&O functionaris. De case-manager zorgt ervoor 
dat alle noodzakelijke stappen in het proces op tijd worden gezet. Zeker als er sprake is 
van een relatie tussen het werk en het verzuim verdient het aanbeveling dat de case-
manager een min of meer onafhankelijke persoon is. Vergeet u intussen niet een 
bloemetje te sturen of een langs te gaan bij de zieke? 
 

Het plan van aanpak 
 
Als de probleemanalyse gemaakt is, moet er binnen twee weken een plan van aanpak 
worden geschreven. In dit plan wordt beschreven welke activiteiten er plaats moeten 
vinden in het proces om de zieke werknemer weer gezond aan het werk te krijgen. Dit is 
de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. In de praktijk zal de Arbodienst 
echter betrokken zijn bij het opstellen van dat plan. 
Het gaat in het plan van aanpak om zaken als: 
 

• Wat is het einddoel van de activiteiten? In beginsel is dat volledige hervatting 

in het eigen werk. Als duidelijk is dat dit niet meer haalbaar is, moet worden 

aangegeven wat naar verwachting nog wel haalbaar is. 

• Welke belemmeringen zijn er en wat moet er worden gedaan om die weg te 

nemen? 

• Wie gaat deze activiteiten uitvoeren? 

• Wat is het tijdspad? 

 
Na het opstellen van het plan van aanpak moet dit plan ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. De case-manager bewaakt dit proces. Tijdens de activiteiten in het kader van 
de reïntegratie is het van belang om de balans op te maken en te kijken of het plan van 
aanpak nog reëel is. Dat gebeurt steeds in onderling overleg tussen werkgever en 
werknemer, maar ook de case-manager en de Arbodienst spelen daar natuurlijk een rol 
in.  
 

UWV wordt ingeschakeld 
 
Als de activiteiten die in het plan van aanpak staan niet leiden tot hervatting van de 
werkzaamheden en beëindiging van het ziekteverlof, moet de werkgever uiterlijk in de 
42e week van het ziekteverlof een ziekmelding bij UWV doen. In de praktijk doet de 
Arbodienst of de case-manager dit, maar de werkgever is verantwoordelijk. Niet tijdig 
aanmelden kan een forse boete opleveren. 
Vervolgens dient in week 52 van het ziekteverzuim de eerstejaars-evaluatie plaats te 
vinden. Aan UWV wordt gemeld welke activiteiten hebben plaatsgevonden en wat dat 
heeft opgeleverd.  
Intussen heeft het team een bloemetje gestuurd en heeft ook het bestuur een blijk van 
meeleven  getoond.  
 



 

 

Het tweede ziektejaar: de salariskorting 
 
Loopt het verzuim na de 52e week door, dan wordt het salaris gekort met 30 %.  Deze 
korting is verplicht. Alleen als er aansprakelijkheid is van de werkgever en dit ook binnen 
de termijn van 30 dagen is gesteld en daarna erkend, vergoedt de werkgever de 
salariskorting aan de zieke werknemer. 
Bij de re-integratieactiviteiten komt nu ook de vraag aan de orde of deze 
werkzaamheden wel of niet loongevend zijn. Als dat het geval is moet voor de omvang 
van die werkzaamheden 100 % salaris worden betaald. Bij arbeidstherapeutisch werken 
is dat niet het geval. Er zijn nogal wat misverstanden over de betekenis van 
arbeidstherapeutisch werken. Artikel 13 van het BZA is er echter duidelijk in: 

Er is sprake van arbeid op therapeutische basis, indien de arbeid van de betrokkene aan 
de volgende eisen voldoet: 
 

• de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd 
worden; 

• de periode mag niet langer dan 6 weken zijn; 
• de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-

integratietraject; 
• het mag géén bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven; 
• het moet een gecreëerde functie zijn; 
• er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn; 
• de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan. 

 
Alle werkzaamheden die niet aan deze criteria voldoen, zijn dus loonvormende 
werkzaamheden. 

Het tweede spoor 

Als uit het plan van aanpak, al dan niet na evaluatie en bijstelling, blijkt dat de zieke 
werknemer niet meer zal kunnen terugkeren in de oorspronkelijke functie en de 
werkgever ook geen andere passende functie kan aanbieden, wordt het tweede spoor 
ingezet. Dat betekent dat de re-integratieactiviteiten gericht worden op het vinden van 
een baan buiten de werkgever. Daarbij komen zaken als omscholing, outplacement en 
dergelijke aan de orde. De kosten daarvoor komen voor rekening van de werkgever. 
 
Vergeet u niet de zieke een bloemetje te sturen voor zijn verjaardag ? en informeer 
meteen ook even hoe het gaat. 

De WIA-beoordeling 

Als zowel het eerste spoor (herplaatsing in de eigen functie of een andere functie bij de 
werkgever) als het tweede spoor (plaatsing bij een andere werkgever) niet tot resultaat 
leiden, start in week 87 de WIA procedure. UWV stuurt een aanvraagformulier toe aan de 
werknemer. 

Vervolgens wordt deze opgroepen voor een onderzoek door de 
verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige van UWV. Deze bepalen of en in 
welke mate er sprake is van arbeidsongeschiktheid. De mate van de 
arbeidsongeschiktheid en de mate waarin iemand de zogenaamde restverdiencapaciteit 
invult zijn bepalend voor het inkomen. Als uit de beschikking blijkt dat herplaatsing in 
een functie bij de huidige werkgever niet mogelijk is en dat perspectief binnen 6 
maanden niet wijzigt, kan de werkgever de werknemer met inachtneming van de 
opzegtermijn ontslaan.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskundigen oordeel 
Zowel de werkgever als de werknemer 
kunnen bij UWV een deskundigenoordeel 
aanvragen. Als partijen het niet eens worden 
over de inhoud en/of de uitvoering van het 
plan van aanpak kunnen zij UWV vragen 
daar een oordeel over te vellen. 
Met name als de werkgever aangeeft dat hij 
geen passende functie kan bieden en dus 
het tweede spoor wil inzetten, wordt vaak 
een deskundigenoordeel gevraagd. 
Wijst het deskundigenoordeel uit dat het 
tweede spoor terecht wordt aangeboden, is 
dat voor de werkgever een legitimatie om de 
werknemer aan het einde van het ziekte- en 
WIA-traject ontslag aan te zeggen. 
 


