
                  
Ziekteverzuimprotocol van Eye2eye Flex 
 

Samen met Eye2eye Flex bent u verantwoordelijk om uw verzuim zoveel mogelijk te beperken. Wij willen 

u zo goed mogelijk begeleiden, zodat u zo snel als mogelijk weer aan het werk kunt. 

 

In de wet is geregeld dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen werkgever en werknemer. Dit 

wil zeggen dat u gedurende de ziekteperiode moet meewerken aan uw herstel. Denk hierbij aan het 

bezoeken van een arts, interventies, re-integratie en uitvoering van het plan van aanpak ten aanzien van 

werkhervatting. 

 

Wanneer het voor uw re-integratie nodig is, kan ook vervangend werk worden aangeboden. Eventueel bij 

een andere opdrachtgever. Alle betrokken partijen praten hiertoe in mogelijkheden en niet in 

onmogelijkheden.  

 

Ziekmelding  

De werknemer meldt zijn ziekte op de eerste werkdag uiterlijk om 9:00 uur bij zijn leidinggevende 

(inlener) als bij Eye2eye Flex (0475-202062).  

Het is belangrijk en verplicht dat de zieke zichzelf (persoonlijk) meldt.  

Ziekmelding in het weekend 

Wanneer u in het weekend ziek wordt, meldt u dit zo snel mogelijk bij uw leidinggevende en Eye2eye 

Flex. U kunt Eye2eye Flex op werkdagen bereiken vanaf 8:30 uur. Wij gaan dus ervan uit dat u op 

maandagochtend telefonisch contact met Eye2eye Flex opneemt. 

Welke informatie hebben wij van u nodig? 

• het verblijfadres; 

• onder welk telefoonnummer u bereikbaar bent; 

• de vermoedelijke datum van werkhervatting; 

• welke zaken volgens u als gevolg van uw ziekte op het werk geregeld moeten worden; 

• of de ziekte/het ziekteverzuim verband houdt met een bedrijfsongeval; 

• of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid; 

• of u onder een vangnetbepaling van de ziektewet valt. U bent verplicht om deze status bekend te 

maken. De medisch gronden hoeft u uiteraard niet aan te geven. 

• of een bezoek aan de huisarts is/zal worden afgelegd. 

 

Als de ziekte/het ziekteverzuim het gevolg is van een bedrijfsongeval, moet Eye2eye Flex dit direct melden 

bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Van een bedrijfsongeval is sprake als: 

• het ongeval een dodelijke afloop heeft; 

• de werknemer door het ongeval in het ziekenhuis belandt; 

• de werknemer blijvend letsel oploopt door het bedrijfsongeval. 

 

Wijziging van het verblijfadres of van het telefoonnummer waarop de zieke bereikbaar is, moeten zo 

spoedig mogelijk aan Eye2eye Flex worden doorgegeven.  

Wordt een werknemer ziek tijdens uitvoering van zijn werkzaamheden, dan meldt hij zich direct bij de 

leidinggevende en Eye2eye Flex. De leidinggevende informeert bij de werknemer naar dezelfde informatie 

die hierboven beschreven is. Vervolgens gaat de werknemer hetzelfde ziekteverzuimproces in als in het 

geval dat hij zich ziek meldt van een andere locatie (bijvoorbeeld thuis).



                  

 

Operaties en ingrepen zonder medische grondslag (meestal cosmetische operaties) en de daarbij 

behorende verzuim worden in principe niet als ziek zijn beschouwd. De tijd die u hiervoor afwezig bent 

van uw werk, wordt normaliter afgeschreven van uw verloftegoed. Ingrepen met een medische grondslag 

zijn die ingrepen waarvan de kosten worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. 

 

Tijdens het ziekteverzuim 

 

Bereikbaarheid 

• De werknemer spreekt met Eye2eye Flex af waar en hoe hij bereikbaar is tijdens zijn ziekteperiode. 

Tijdens zijn ziekte moet de werknemer beschikbaar zijn voor controle en begeleiding. 

• De werknemer moet de eerst twee werkdagen na zijn ziekmelding op het door hem opgegeven 

verblijfadres aanwezig blijven van ’s morgens 8.00 uur tot 11.00 uur en ’s middags van 14.00 tot 17.00 

voor een controle-bezoek. In overleg met Eye2eye Flex zijn ander tijdstippen bespreekbaar. 

• De werknemer blijft op het opgegeven adres bereikbaar, totdat met Eye2eye Flex een andere 

afspraak is gemaakt. De enige uitzondering hierop mag gemaakt worden voor een bezoek aan de 

behandelend arts, specialist of therapeut. 

• Eventueel kan een controle ook telefonisch plaatsvinden. De werknemer moet op de gegeven 

tijdstippen daarom ook oproepbaar zijn op het door hem opgegeven telefoonnummer. 

• Het is de werknemer tijdens zijn ziekteperiode niet toegestaan om zonder toestemming van Eye2eye 

Flex elders arbeid te verrichten. 

 

Controle 

• Bij de controle door de arbodienst mag de bezoekende controleur alleen de volgende vragen stellen 

aan de werknemer: 

o Wat is de reden voor of oorzaak van het verzuim? 

o Is er een verband tussen de gezondheidsklachten en de arbeidsomstandigheden? 

o Is er sprake van een arbeidsconflict? 

o Is de huisarts van de werknemer al op de hoogte? 

o Wanneer denkt de werknemer weer hersteld te zijn? 

• De informatie die de werknemer verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De controleur 

geeft na zijn bezoek alleen de volgende gegevens aan Eye2eye Flex door: datum van het bezoek, de 

vermoedelijke datum van de werkhervatting en de eventuele datum van de afspraak met de 

bedrijfsarts. Alle overige informatie die Eye2eye Flex verstrekt – bijvoorbeeld de aard van de ziekte – 

wordt alleen aan de bedrijfsarts doorgegeven, onder strikte geheimhouding. 

• De werknemer hoeft niet op een uitnodiging van de bedrijfsarts te wachten. Als hij dat wil, kan hij via 

de controleur meteen een afspraak maken voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Dit is ook mogelijk 

zonder bezoek van de controleur. 

 

Oproep bedrijfsarts 

• De werknemer geeft gevolg aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. 

Deze oproep is vooraf met Eye2eye Flex besproken. 

• Ook hier is een uitzondering mogelijk vanwege een af te leggen bezoek aan de behandelend arts of 

therapeut, dan wel als de aard of de ernst van de ziekte of aandoening een bezoek niet mogelijk 

maakt.  

• Bij het voornemen om geen gevolg te geven aan een oproep, is het nodig hiervan direct melding te 

doen aan Eye2eye Flex en de bedrijfsarts. Eye2eye Flex beslist over het vervolg. 



                  

• De oproep blijft geldig, ook als de werknemer van plan is het werk op de dag van de oproep of de 

dag erna te hervatten. 

• Bij werkhervatting voorafgaande aan de dag van de oproep, moet de werknemer dit tijdig te melden 

aan de bedrijfsarts en Eye2eye Flex, en is een bezoek alleen nodig als Eye2eye Flex dit gewenst vindt. 

• Na het verstrijken van een periode van 14 kalenderdagen na de ziekmelding, neemt Eye2eye Flex een 

besluit of een spreekuurbezoek bij de bedrijfsarts noodzakelijk/ wenselijk is. Dit spreekuurcontact 

kan, met name bij de verwachting van langer durende ziekte, nodig zijn om de ziektesituatie en de 

mogelijkheden tot werkhervatting te bespreken en te beoordelen. Zoals eerder aangegeven geeft de 

werknemer gevolg aan deze oproep, tenzij Eye2eye Flex anders beslist. 

• Eye2eye Flex wordt van de resultaten van het gesprek op de hoogte gesteld, behalve van strikt 

medische gegevens en van informatie waarover in het gesprek geheimhouding is overeengekomen. Bij 

een langer durende ziekte zal de bedrijfsarts in elk geval na zes weken een probleemanalyse en een 

advies over mogelijkheden van terugkeer naar de werksituatie opstellen. 

• Voor het einde van de achtste week zullen werknemer en Eye2eye Flex een concept plan van aanpak 

bespreken en het definitieve plan van aanpak ondertekenen. 

 

Tijdens de ziekteperiode 

• Een werknemer stelt zich binnen een redelijke termijn onder behandeling van zijn huisarts en volgt 

zijn voorschriften op. 

• Het herstel- en/of re-integratieproces moet alle kans krijgen en mag niet worden belemmerd door 

andere dan de overeengekomen werkzaamheden en activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

activiteiten als sporten. 

• De werknemer moet zich houden aan de voorschriften van zijn behandelde arts(en). 

• De werknemer zal medewerking verlenen aan het beoordelen van de arbeids(on)geschiktheid. 

• Eye2eye Flex, de leidinggevende of bedrijfsarts en de werknemer zullen alle redelijke mogelijkheden 

benutten om aanleidingen en oorzaken van het (ziekte)verzuim te voorkomen of uit te schakelen en 

de ziekteperiode zo veel als mogelijk bekorten. 

• Eye2eye Flex heeft de plicht en zorg om tijdens de ziekteperiode (eventueel tijdelijke) passende 

werkzaamheden mogelijk te maken. Hierover wordt vooraf advies aan de bedrijfsarts gevraagd. 

• Eye2eye Flex mag volgens de wet de loondoorbetaling opschorten en uiteindelijk ook staken, als de 

werknemer zonder goede reden weigert om weer op het werk te verschijnen of zijn re-integratie 

tegenwerkt. 

 

Ziek en vakantie 

• Als de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is geworden, meldt hij dit zo snel mogelijk bij Eye2eye 

Flex. Na terugkeer moet de werknemer een medische verklaring van een arts ter plekke kunnen 

overleggen aan de bedrijfsarts. In deze verklaring staan de duur, aard en behandeling van de ziekte. 

• Bij een te verwachten zeer kort ziekteverzuim kan Eye2eye Flex akkoord gaan met een langer verblijf 

op het vakantieadres. 

• Als een werknemer aangeeft niet in staat te zijn tot reizen, moet hij bij zijn terugkeer in Nederland 

een verklaring van niet-reisvaardigheid kunnen overleggen. Deze verklaring moet afgegeven zijn door 

een geraadpleegde arts of controleorgaan in het buitenland. 

• Zodra een werknemer na zijn vakantieperiode in staat is tot reizen, moet hij zo spoedig mogelijk 

naar Nederland terugkeren, zodat beoordeling van arbeids(on)geschiktheid door een bedrijfsarts kan 

plaatsvinden. 

• Als de werknemer tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid met vakantie wil gaan, zal hij vooraf 

toestemming moeten vragen aan Eye2eye Flex. Eye2eye Flex zal eventueel de bedrijfsarts raadplegen 

over de consequenties van de vakantieperiode voor het herstelproces of het re-integratieproces. Is 



                  

er geen bezwaar tegen de vakantie, dan geeft de bedrijfsarts hiervoor een verklaring van geen 

bezwaar aan zowel de werknemer als aan de Eye2eye Flex. 

 

De Eye2eye Flex zorgt ervoor dat de melding en overige gegevens worden doorgeven aan de bedrijfsarts. 

Naar aanleiding van de ziekmelding zal de bedrijfsarts uitsluitend contact met de werknemer opnemen als 

dit met Eye2eye Flex is overeengekomen. 

Eye2eye Flex bespreekt met de werknemer de wijze waarop tijdens de ziekteperiode contact tussen hen 

beiden zal worden gehouden, zodat een passende begeleiding mogelijk wordt gemaakt. 

Langdurig ziekte 

• Dreigt het ziekteverzuim langdurend (langer dan zes weken) te worden, dan zal de bedrijfsarts 

onderzoeken wat er moet gebeuren om de werknemer weer zo snel mogelijk, geheel of gedeeltelijk, 

aan het werk te krijgen of misschien zelfs in een aangepaste functie. De bedrijfsarts komt na uiterlijk 

zes weken ziekte met een advies aan de werkgever door middel van een ‘probleemanalyse’. De 

werknemer ontvangt een kopie van dit advies. 

• Eye2eye Flex en werknemer maken binnen twee weken na ontvangst van de probleemanalyse een 

‘plan van aanpak’ voor de re-integratie. Daarin maken zij afspraken over de stappen die tot 

werkhervatting moeten leiden en de begeleiding die de werknemer daarbij krijgt. Het plan van aanpak 

moet in onderling overleg worden opgesteld en door beiden worden ondertekend. De werknemer 

ontvangt een kopie. 

• Zijn er bij langdurige ziekte binnen de inleenorganisatie geen mogelijkheden om het werk te 

hervatten, dan zal Eye2eye Flex de mogelijkheden bij andere organisaties onderzoeken. 

• Worden Eye2eye Flex en werknemer het niet eens over de aanpak van de re-integratie, dan kunnen 

zij een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. 

• In het plan van aanpak wijzen Eye2eye Flex en werknemer een casemanager aan die de re-integratie 

begeleidt en erop toeziet dat alle partijen die bij de re-integratie betrokken zijn, zich aan hun 

afspraken houden. 

• Eye2eye Flex en werknemer hebben minimaal ééns in de zes weken contact om de voortgang van de 

re-integratie te evalueren. Als daar aanleiding toe is, stellen zij het plan van aanpak bij. 

• De bedrijfsarts heeft ook minimaal ééns in de zes weken contact met de werknemer. Als de 

bedrijfsarts vindt dat de gezondheidssituatie van de werknemer daar aanleiding toe geeft, kan hij de 

probleemanalyse bijstellen. 

 

Bij alle maatregelen moet rekening worden gehouden met de tijdsplanning en de te ondernemen 

activiteiten vanuit de Wet verbetering poortwachter. Zie hiervoor het planningsoverzicht op de volgende 

pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

Regels Poortwachter 

 

Week 4  

Eye2eye Flex legt de Wet Verbetering Poortwachter uit aan de werknemer en kondigt aan dat een 

oproep volgt voor het spreekuur van de bedrijfsarts. 

 

Week 6 

Uiterlijk in week 6 voert Eye2eye Flex overleg met de bedrijfsarts over de probleemanalyse (en het re-

integratieadvies) van de zieke werknemer. Tijdens dit overleg bespreekt hij het re-integratiedossier waarin 

de afspraken met de werknemer zijn vastgelegd. 

 

Week 8 

• Uiterlijk in week 8 stelt Eye2eye Flex samen met de zieke werknemer een plan van aanpak op, 

voorzien van een planning, op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts en de voorgestelde 

re-integratieactiviteiten. 

• Eye2eye Flex en de werknemer ondertekenen het plan en Eye2eye Flex zorgt ervoor dat de 

werknemer en de bedrijfsarts een afschrift van het plan ontvangen. 

• Eye2eye Flex ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en deze spreekt met de 

werknemer periodieke evaluatiegesprekken af. 

• Periodiek evalueert Eye2eye Flex de voortgang van de afgesproken re-integratieactiviteiten. 

 

Week 42 

Eye2eye Flex ziet erop toe dat de werknemer wordt ziekgemeld bij het UWV, uiterlijk op de eerste 

werkdag nadat de werknemer 42 weken ziek is. 

Het UWV informeert daarna de werknemer over de aanmelding van de ziektemelding van Eye2eye Flex. 

 

Week 46 - 52 

In deze periode van ziekte van een werknemer is Eye2eye Flex verplicht een evaluatie te laten uitvoeren. 

In deze evaluatie worden heldere afspraken gemaakt, precieze onderwerpen en informatie vastgelegd 

(bijvoorbeeld het vastleggen van het integratieresultaat). Welke werkzaamheden kan de werknemer 

uitvoeren in het tweede jaar van ziekte? Op deze manier kan een werknemer ingezet worden en hoeft hij 

niet nodeloos thuis te zitten.  

 

Week 91 

Eye2eye Flex evalueert met de werknemer het plan van aanpak en maakt het deel op van het re-

integratieverslag; hij overhandigt de documenten, die horen bij het re-integratieverslag, aan de werknemer 

die voor verzending aan het UWV moet zorgdragen. 

 



                  

Uiterlijk maand 20 

Het UWV stelt de werknemer in kennis over de mogelijkheid van de uitkering. 

 

Uiterlijk maand 21 

De aanvraag van WIA-beoordeling door de werknemer inclusief het re-integratieverslag en het medisch 

deel dat door een bedrijfsarts is ingevuld. 

 

Herstelmelding 

• De werknemer geeft de vermoedelijke datum van werkhervatting zo spoedig mogelijk door aan de 

leidinggevende en Eye2eye Flex.  

• De werknemer zal bij arbeidsgeschiktheid direct de werkzaamheden hervatten, tenzij de 

leidinggevende of Eye2eye Flex anders beslist. Dit geldt ook in de situatie waarin met de bedrijfsarts 

een latere datum voor de werkhervatting is afgesproken. 

• Om weer aan het werk te gaan, hoeft een werknemer niet te wachten totdat hij hiervoor 

toestemming heeft van zijn behandelende arts of bedrijfsarts. 

• De werknemer meldt zich vóór 9:00 uur persoonlijk beter bij zijn leidinggevende en Eye2eye Flex. 

• Als de bedrijfsarts van mening is dat de werknemer weer kan werken, mag Eye2eye Flex hem 

oproepen weer op het werk te verschijnen.  

• Is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan hij een 

deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV). 

 

 

 


