
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzuimreglement 

Ziek? Leuk is anders. Voor jezelf en voor ons. En dus doen we er alles aan om je snel weer op de been 
te helpen. Als je je ziek meldt, starten we direct met verzuimbegeleiding. Dat is een naam voor alle 
acties die we ondernemen om te zorgen dat je zo snel mogelijk weer op de been bent. Maar wat 
gebeurt er dan precies? Wat doet het IDGP? Wat moet je zelf doen? Met welke partijen krijg je te 
maken? 

Laat meteen weten dat je ziek bent 
Het IDGP heeft arbodienst Perspectief ingeschakeld voor de verzuimbegeleiding. Zodra je jezelf ziek 
meldt, geven wij je melding door aan Perspectief en start de begeleiding. Alle betrokken partijen 
behandelen je informatie strikt vertrouwelijk. 
Het is belangrijk om je zo snel mogelijk ziek te melden. Bij voorkeur doe je dit zelf. Lukt dit niet, dan 
laat je iemand anders bellen. 

Meldt je svp binnen twee dagen bij de kerkenraad van je gemeente en het IDGP:  

bij voorkeur per e-mail ziek@idgp.nl 

Wat willen we weten? 
Bij een ziekmelding vragen we je om een aantal gegevens. Natuurlijk willen we weten hoe het met je 
gaat en wanneer je denkt weer aan het werk te kunnen. Of misschien kun je gedeeltelijk hervatten. 
Maar het is ook belangrijk dat we je kunnen bereiken. Daarom vragen we altijd naar je verblijf- of 
verpleegadres en het telefoonnummer waar je bereikbaar bent. Als het verblijfadres tijdens je ziekte 
verandert, moet je dit direct aan ons doorgeven. We kunnen verder informeren naar je klachten en 
of er een relatie bestaat met het werk. Maar je bent niet verplicht om deze vragen te beantwoorden. 

Wat moet jij doen? 
Het is belangrijk dat je geen dingen doet die je genezing belemmeren. Je loopt dan het risico dat we 
je salaris niet langer doorbetalen. 
Volg de voorschriften van je arts dus op. Verder is het niet de bedoeling dat je activiteiten 
onderneemt die je klachten kunnen verergeren. De kans bestaat dat, op verzoek van ons, een 
medewerker van Perspectief je thuis een bezoek brengt. Je bent verplicht om hem of haar binnen te 
laten en de vragen te beantwoorden. Je ziekmelding kan ook aanleiding zijn om je uit te nodigen voor 
een gesprek of een onderzoek bij Perspectief. Je bent verplicht om daaraan mee te werken. Zelfs als 
je van plan bent vlak daarna weer aan het werk te gaan. Alleen als je een geldige reden hebt (je moet 
bijvoorbeeld in bed blijven liggen) of als je inmiddels gewoon weer aan het werk bent, mag je je 
afmelden. Op de uitnodigingsbrief van Perspectief staat hoe je dit moet doen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
Weer aan het werk? 
Als je weer beter bent, meld je zo snel mogelijk bij ons wanneer je weer aan het werk kunt, bij 
voorkeur op de dag vóórdat je weer gaat beginnen. Duurt je afwezigheid lang, dan heb je over de 
datum van terugkeer overleg met Perspectief. Kun je al eerder dan de afgesproken datum (geheel of 
gedeeltelijk) komen werken? Dan ben je ook verplicht om eerder te beginnen. De nieuwe datum geef 
je zelf door aan ons, zodat wij dit aan Perspectief kunnen doorgeven.  

Kun je op de afgesproken datum helaas nog niet komen werken? Dan meld je dit ook zo snel mogelijk 
aan ons en aan Perspectief. Het kan zijn dat de Arboarts je dan opnieuw oproept voor het spreekuur. 

Lang niet werken: de probleemanalyse en het plan van aanpak 
En wat gebeurt er, als je ziekte langer duurt? Als je enkele weken (vanaf zes tot acht weken) niet kunt 
werken, zijn we wettelijk verplicht een probleemanalyse en plan van aanpak op te stellen. In deze 
plannen beschrijft de Arboarts de oorzaken van je arbeidsongeschiktheid. Wij geven, in overleg met 
jou, de mogelijkheden aan voor ander passend werk, de te nemen stappen die leiden tot herstel of 
een andere terugkeer in het arbeidsproces. Als je voor het opstellen van dit plan opnieuw wordt 
opgeroepen voor een gesprek, ben je verplicht om te gaan. 

Lang niet werken: het re-integratieplan 
En wat gebeurt er, als je ziekte lang duurt? Als je langer dan 21 maanden niet kunt werken, zijn we 
wettelijk verplicht een re-integratieplan op te stellen. In dit plan beschrijven wij, in overleg met jou 
en de Arboarts, het verloop van de arbeidsongeschiktheid. Daarnaast geven we de huidige stand van 
zaken aan en een oordeel over de beperkingen en mogelijkheden tot het verrichten van arbeid. 

Ziek in het buitenland? 
Als je ziek wordt vlak vóór je vakantie, meld je je direct ziek bij ons. Of je vervolgens naar het 
buitenland mag vertrekken, is afhankelijk van de Arboarts van Perspectief. Die moet je een 'geen 
bezwaar'-verklaring afgeven. Vervolgens geven wij je wel of geen toestemming om te reizen. Het kan 
gebeuren dat je ziek wordt in het buitenland. Ook dan meld je jezelf zo snel mogelijk ziek. Maar er 
zijn speciale regels. Zo heb je áltijd een medische verklaring nodig van een buitenlandse arts. Verder 
moeten wij goedkeuren, dat je tijdens je ziekte in het buitenland blijft. En je moet naar Nederland 
terugkomen, zodra je vakantie feitelijk voorbij is én je in staat bent om te reizen. 

Als je het er niet mee eens bent 
Als je het niet eens bent met de beslissing van de Arboarts, kun je bezwaar maken tegen je herstel 
melding. Je moet dit zo snel mogelijk (uiterlijk op de dag dat je weer moet komen werken) melden bij 
ons en Perspectief. Blijft de Arboarts bij zijn beslissing, dan kun je een 'second opinion' aanvragen bij 
het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). De Arboarts weet hoe je dit moet doen. 
Mocht je het ook met deze beslissing niet eens zijn, dan kun je opnieuw bezwaar maken. Het UWV 
weet de weg. Vragen en klachten zijn er om op te lossen. Dus heb je vragen over een beslissing van 
de Arboarts? Stel ze dan gerust. Heb je andere vragen, bel ons dan op of neem contact op met de 
Arboarts of consulent van Perspectief. Heb je klachten over de manier waarop je door een 
medewerker van Perspectief bent behandeld? Schrijf dan een brief naar de manager van de 
Perspectief- medewerker die je begeleidt. Vermeld in deze brief kort en bondig je bezwaren. Je krijgt 
altijd persoonlijk antwoord. 

Ziek of weer beter?  ziek@idgp.nl 


