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Je wordt ziek. En nu? Dat leggen wij graag aan je uit. Zo vind je in dit 

document informatie over onder andere de ziekmelding, je 

bereikbaarheid, de begeleiding en de betermelding. Let wel: dit 

document staat los van de afspraken die gelden bij je 

opdrachtgever.  
 

De ziekmelding 

Ben je ziek en niet in staat om te werken? Meld dit dan vóór 9:00 uur bij Please via 0492 – 388 888 én bij je 

opdrachtgever. Word je gedurende de dag ziek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Please en je 

opdrachtgever!  

 

Je geeft aan Please het volgende door:  

• bij welke opdrachtgever je werkzaam bent;  

• je verpleegadres en telefoonnummer;  

• de verwachte verzuimduur, dus hoelang je verwacht ziek te zijn;  

• of er sprake is van een (arbeids)ongeval;  

• of en hoeveel uur je hebt gewerkt op je 1e ziektedag.  

 

Let op! Meld je je met terugwerkende kracht ziek? Dan kán dit consequenties hebben voor de 

uitbetaling van het ziektegeld waar je mogelijk recht op hebt. Meld je dus altijd op je 1e ziektedag ziek 

bij zowel Please als je opdrachtgever.  

 

Bereikbaarheid 

Wij nemen, tijdens je verzuim, contact met je op. Wanneer we je niet te pakken krijgen en een bericht 

achterlaten, ben je verplicht hier zo snel mogelijk gehoor aan te geven.   

 

Ben je, tijdens je verzuim, verhuisd, verblijf je tijdelijk ergens anders of is je verpleegadres gewijzigd, geef 

dit dan binnen 24 uur aan Please door.  

 

Begeleiding door Please of de bedrijfsarts/Arbodienst 

Begeleiding door Please:  

Na je ziekmelding kom je onder de hoede van de afdeling Verzuim van Please. Wij nemen op korte 

termijn contact met je op.  

 

Er zijn twee uitzonderingen. Dit heeft te maken met het soort contract dat je hebt:  

• 4-wekencontract: wanneer je nog ziek bent op de einddatum van je contract (maximaal 28 

kalenderdagen na de ziekmelding) word je aangemeld bij het UWV.  

• Contract met uitzendbeding: je wordt direct aangemeld bij het UWV.  

 

Let wel: bij een 4-wekencontract krijg je maximaal 4 weken verzuimbegeleiding. Dit geldt niet bij een 

contract met uitzendbeding. Je krijgt dan géén verzuimbegeleiding vanuit Please.  

 

Wanneer je bent aangemeld bij het UWV, ontvang je van ons een bevestiging.  

Verzuim-
reglement 
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Begeleiding door de bedrijfsarts/Arbodienst:  

Daarnaast kan de bedrijfsarts besluiten een vragenlijst te sturen om meer duidelijkheid te krijgen over de 

oorzaak en duur van het verzuim. Je bent verplicht deze vragenlijst in te vullen. De door jou ingevulde 

antwoorden worden niet aan Please, maar enkel aan de bedrijfsarts verstrekt en vertrouwelijk 

behandeld. Wij krijgen alleen vanuit de bedrijfsarts een signaal wanneer er een verhoogd risico op 

langdurig verzuim is. In dat geval kan de casemanager van de arbodienst contact met je opnemen.  

 

Wanneer je niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt, kan dit gevolgen hebben voor de 

loondoorbetaling. De kosten van het spreekuur worden bij jou in rekening gebracht.  

 

Second opinion 

Ben je het niet eens met de uitspraken, acties of voorstellen van de bedrijfsarts of Please? Dan ben je 

verplicht dit direct te bespreken met de bedrijfsarts. Je kunt in dit geval drie dingen doen:  

• Second opinion aanvragen via Please (kosten komen voor rekening van Please);  

• Een bedrijfsarts naar keuze raadplegen (kosten worden niet door Please vergoed).  

• Deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (kosten zijn voor eigen rekening);  

 

Preventief medisch consult  

Ter voorkoming of beperking van het verzuim kun je zelf, via Please, een gesprek aanvragen bij de 

bedrijfsarts. Neem in dit geval contact op met onze verzuimafdeling via 0492 – 388 888.  

 

Ben je de afgelopen maanden meerdere keren ziek? Dan kunnen wij jou uitnodigen voor een gesprek 

met een van onze consulenten of de bedrijfsarts. In dit geval bekijken we of we preventief maatregelen 

kunnen nemen om het verzuim terug te dringen.  

 

Vakantie en verblijf in Nederland 

Word je ziek tijdens je vakantie? Meld dit dan zo snel mogelijk bij Please en vermeld ook je vakantieadres 

en telefoonnummer. Je dient, na je vakantie, een medische verklaring te overleggen aan de bedrijfsarts. 

De medische verklaring is opgesteld door een arts en beschrijft de duur, aard en behandeling van het 

verzuim. Op basis hiervan worden je ziekte- en/of vakantiedagen bepaald.   

 

Wil je tijdens je verzuim op vakantie gaan? Meld dit dan vooraf bij Please. Dit gaat altijd in overleg. Het is 

belangrijk dat je vakantie je herstel niet belemmert.  

 

Ziek door zwangerschap 

Ben je ziek als gevolg van je zwangerschap? Geef dit dan bij je ziekmelding aan Please door. Wij geven 

dit door aan het UWV. 

 

Genezing niet belemmeren  

Verricht tijdens je verzuim alleen activiteiten die het herstel van je gezondheid niet belemmeren en/of 

die de bedrijfsarts heeft geadviseerd.  

 

Tijdelijk ander werk 

Wanneer je door ziekte (gedeeltelijk) ongeschikt bent voor je eigen werk, maar wel geschikt bent om 

andere werkzaamheden uit te voeren, kan Please je (tijdelijk) ander werk aanbieden. Dit doen wij in 

overleg met de bedrijfsarts. Je bent verplicht redelijke voorstellen te accepteren. 

 

Het kan ook voorkomen dat je niet volledig hersteld bent, maar wel deels je werk kunt hervatten. Denk 

aan het werken van minder uren dan normaal of (tijdelijk) aangepast werk. Is dit het geval? Overleg dit 

dan met Please. Mogelijk schakelen wij de bedrijfsarts in voor advies of begeleiding.  

 

Verder geef je wekelijks je gewerkte uren aan ons door. Zo hebben wij inzicht in de opbouw in uren en 

zorgen wij voor een juiste uitbetaling van je salaris.  

 

 

 



 

PLS-009 Verzuimreglement   

 

Wet Verbetering Poortwachter  

Vanaf de 1e ziektedag loopt het proces van de Wet Verbetering Poortwachter. Vanaf dat moment 

hebben wij regelmatig contact- en evaluatiemomenten met elkaar, in het kader van de 

verzuimbegeleiding.   

 

Bij langdurig verzuim volgen wij, onder begeleiding van de bedrijfsarts en casemanagers, onderstaand 

stappenplan:   

 

 

Week 6 

De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse. Hij 

/zij stelt vast wat je, met jouw gezondheid, nog 

wel kan en wat niet. 

 

Week 8 

Wij stellen een plan van aanpak op. Hierin staat 

wat je gaat doen om zo snel mogelijk weer aan 

het werk te kunnen. 

 

Week 52 

Eerstejaarsevaluatie: Hoe is de re-integratie tot nu 

toe verlopen? Wij vullen die samen met jou in. 

 

 

Week 88 

Je ontvangt een brief van het UWV over een WIA-

uitkering. 

 

 

Week 92 

Uiterste datum voor het aanvragen van een WIA-

uitkering.  

 

 

Let op! Dit stappenplan geldt niet als je een 4-wekencontract of contract met uitzendbeding hebt. In dit 

geval melden wij je bij ziekmelding aan bij het UWV.  

 

De betermelding 

Zodra je weer beter bent, neem je contact op met je opdrachtgever. Ook meld je je, de dag van 

werkhervatting, vóór 12:00 uur beter bij ons via 0492 – 388 888. Je hoeft geen speciale opdracht van de 

bedrijfsarts of behandelend arts af te wachten. 

 

Let op! Heb je een 4-wekencontract of contract met uitzendbeding, dan word je aangemeld bij het 

UWV. Je dient je in dit geval ook beter te melden bij het UWV. Geef dit uiterlijk op de 2e dag van je 

werkhervatting door via deze link. Ook wanneer je gedeeltelijk aan het werk gaat, geef je dit door aan 

het UWV met de Betermelder.  

 

Verplichting naleven verzuimreglement 

Je bent verplicht het verzuimreglement na te leven. Doe je dit niet? Dan hebben wij het recht om je 

sancties op te leggen, zoals:  

• Het gedeeltelijk of geheel stopzetten van de loonuitbetaling;  

• Ontslag (in ernstige gevallen, zoals bij het niet meewerken aan herstel of werkhervatting).  

 

Ook het UWV kan (achteraf) sancties opleggen bij het onvoldoende meewerken aan de re-integratie, 

herstel of werkhervatting. Zo kan het UWV je een boete opleggen, die kan oplopen tot €455,-, bij het te 

laat doorgeven van je ziek- of betermelding.  

 

https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/betermelden.aspx

