
 

 
 
 

Verzuimprotocol Universiteit Utrecht 
 

Inleiding 

Onder “de wet” wordt in dit Verzuimprotocol de Arbowet respectievelijk de Wet 

verbetering poortwachter (Wvp) verstaan. De Wvp beschrijft de organisatie van het 

ziekteverzuimbeleid. Deze wet verplicht de werkgever om vast te leggen wie (werkgever, 

werknemer en Arbodienst) welke acties onderneemt in het kader van de re-integratie.  

 

Dit Verzuimprotocol is onderdeel van de Maatwerkregeling ARBO Universiteit Utrecht en 

regelt  

a) de wijze waarop de verzuimbegeleiding binnen de gehele universiteit wordt 

vormgegeven  

b) de wijze waarop bij ziekteverzuimbegeleiding (artikel 14 lid 1 sub b van de 

Arbowet) een bedrijfsarts wordt ingeschakeld. 

 

De Maatwerkregeling heeft op grond van de Arbowet een maximale werkingsduur van 5 

jaar. Dat geldt ook voor onderdelen, zoals dit Verzuimprotocol. Na deze periode kan de 

maatwerkregeling op basis van een evaluatie van de stand van zaken desgewenst 

worden herzien, of ongewijzigd opnieuw voor een periode van 5 jaar worden vastgesteld. 

 

Het motto van het Verzuimprotocol is “Ziekte overkomt je, verzuim bespreek je”. 

 

Bij het Verzuimprotocol horen de bijlagen:  

 Toelichting bij het Verzuimprotocol Universiteit Utrecht 

 Spreekuurafspraken-regeling 

 Terugkoppeling spreekuur 

 

Preventie: voorkomen is beter dan genezen  

In dit verzuimprotocol is de procedure beschreven die geldt bij (langdurig) ziekteverzuim. 

Het is uiteraard belangrijk om ziekteverzuim zo veel als mogelijk te voorkomen. Als de 

medewerker of de leidinggevende voorziet dat er - door omstandigheden op het werk of 

thuis, of een combinatie daarvan – (ziekte)verzuim dreigt als er niets verandert, kunnen 

zij onder meer de volgende (preventieve) acties ondernemen:  

• Op initiatief van de leidinggevende en/of de medewerker vindt een gesprek plaats 

waarin zij de situatie bespreken en eventueel afspraken maken over (tijdelijke) 

aanpassingen in werktijden of taken.  

• Leidinggevende en medewerker kunnen samen afspreken dat zij de bedrijfsarts 

om advies vragen op het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. Dit is geen 

verzuimspreekuur; de bedrijfsarts geeft een advies om ziekteverzuim te 

voorkomen. 

• De medewerker kan ook op eigen initiatief een afspraak met de bedrijfsarts 

maken voor het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. 



Procedure bij ziekteverzuim 

Bij ziekteverzuim wordt de volgende procedure gehanteerd: 

 

Wanneer Wat 

1e ziektedag  

    vóór 9.30 

De medewerker meldt zich ziek bij zijn leidinggevende en 

bespreekt: 

• de reden van het verzuim (ziekte of andere oorzaak); 

• of er praktische zaken moeten worden geregeld; 

• wanneer er weer contact zal zijn. 

 

De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan HR; HR 

registreert de ziekmelding in SAP/HR.  

Leidinggevende en werknemer hebben vanaf nu geregeld contact. 

Eerste week 

 

Vanaf dag 1 begint de leidinggevende met de verzuimbegeleiding. 

De leidinggevende is gedurende het hele proces primair 

verantwoordelijk voor de activiteiten gericht op terugkeer naar 

het werk.  

Medewerker en leidinggevende kunnen zich in de begeleiding van 

ziekteverzuim laten bijstaan door deskundige adviseurs (re-

integratiedeskundige, bedrijfsarts, HR-adviseur, 

bedrijfsmaatschappelijk werk). 

< week 6 De leidinggevende beoordeelt of er sprake is van langdurig 

verzuim 

en/of inschakeling van de bedrijfsarts noodzakelijk is. HR initieert 

dit. 

De leidinggevende zorgt voor de rapportage van de 

contactmomenten en de afspraken. 

Uiterlijk week 6 De bedrijfsarts stelt een ‘probleemanalyse’ op. De medewerker, 

de leidinggevende, de re-integratiedeskundige en de HR-adviseur 

ontvangen een afschrift.  

Tussen week 4 

en week 8 

De reiskosten van de medewerker worden conform de regeling 

vergoeding kosten woon-werkverkeer door HR stopgezet tussen 

week 4 en week 8, afhankelijk van de datum van de ziekmelding. 

Week 8  

(uiterlijk 2 weken 

na opstellen 

probleemanalyse) 

De leidinggevende en de medewerker stellen samen een ‘Plan van 

aanpak’ op voor de re-integratie. Daarin leggen zij de afspraken 

over de re-integratieactiviteiten vast. 

Vanaf 8 weken Leidinggevende en medewerker evalueren het Plan van aanpak 

regelmatig (eens per 2 à 6 weken) op de voortgang en zij passen 

het zo nodig aan. 

Als een advies van de bedrijfsarts wenselijk of noodzakelijk is kan 

de leidinggevende besluiten de medewerker te laten oproepen 

voor het spreekuur van de bedrijfsarts. 

Al vanaf 8 weken kunnen de re-integratiedeskundige, de 

leidinggevende en de bedrijfsarts gezamenlijk overwegen een 

arbeidsdeskundige of andere externe expertise in te schakelen of 

de aanvraag van een deskundige oordeel bij UWV in te dienen.  

 39 weken  Na afloop van 39 weken ziekte ontvangt de medewerker conform 

de CAO NU 76% van zijn salaris over de niet-gewerkte uren en 

100% over de gewerkte uren. De medewerker ontvangt een brief 

over deze salariskorting.  

Week 42 HR meldt de zieke medewerker bij UWV.  

Week 52 Voor afloop van het eerste ziektejaar evalueren de leidinggevende 

en de medewerker de re-integratieactiviteiten in een 

‘Eerstejaarsevaluatie’. Zij bekijken of het Plan van aanpak moet 

worden bijgesteld.  

Een (externe) arbeidsdeskundige adviseert over werkhervatting in 



passend werk. 

De medewerker en de re-integratiedeskundige ontvangen een 

afschrift van de Eerstejaarsevaluatie. 

Tussen week 78 

en week 91 

De bedrijfsarts stelt een ‘Actueel oordeel’ op. Hierin geeft de 

bedrijfsarts de situatie aan zoals die op dat moment is. De 

bedrijfsarts stuurt de medische informatie alleen aan de 

medewerker. 

Uiterlijk week 91 De leidinggevende en de medewerker stellen samen op basis van 

het actueel oordeel een ‘Eindevaluatie’ op. Hierin beschrijven zij 

de stand van zaken met betrekking tot werkhervatting en de 

verantwoording van de re-integratie-activiteiten. 

Uiterlijk week 93 De medewerker dient zelf (digitaal) de WIA-aanvraag in bij UWV 

en stuurt de medische informatie uiterlijk 1 dag na de WIA-

aanvraag per post naar UWV. 

De re-integratiedeskundige zorgt voor het (digitaal) aanleveren 

van het re-integratieverslag bij UWV.  

Week 104 Ingangsdatum eventuele WIA-uitkering, (gedeeltelijk) ontslag of 

aangepast werk. Dit is afhankelijk van het WIA-besluit. 

 

Werkingsduur 

1. Op grond van de wet geldt deze regeling tot daarin een wijziging wordt 

aangebracht of uiterlijk tot 5 jaar na vaststelling. 

2. Dit protocol is vastgesteld door het College van Bestuur op 28 maart 2017 en met 

instemming van de Universiteitsraad op 26 juni 2017.  

 

 

Bijlagen:  

 Toelichting bij het Verzuimprotocol Universiteit Utrecht 

 Spreekuurafspraken-regeling 

 Terugkoppeling spreekuur 

 

  



Bijlage 1 

Toelichting op het Verzuimprotocol Universiteit Utrecht 

 

Inleiding 

Wanneer de medewerker ziek is en daardoor niet in staat is om zijn werkzaamheden uit 

te voeren, is het verzuimprotocol van toepassing. In het protocol staat de procedure 

beschreven die geldt bij (langdurig) verzuim. Het protocol beschrijft de rechten en 

plichten van de werkgever en de medewerker bij (ziekte)verzuimsituaties op grond van 

de Wet verbetering Poortwachter (Wvp). 

 

Het verzuimprotocol voldoet aan de eisen van de Arbowet en de Wvp. De wetgeving is er 

op gericht de periode van arbeidsongeschiktheid tot het minimum te beperken en schrijft 

voor dat het voorkomen van ziekteverzuim en het re-integreren na ziekteverzuim een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid is van medewerker en werkgever. 

 

Hoewel het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht als werkgever ingevolge de 

wet de eindverantwoordelijkheid draagt voor het personeel, wordt in dit protocol niet 

over ‘de werkgever’ of ‘het College van Bestuur’ gesproken, maar over ‘de 

leidinggevende’. Dit om te benadrukken dat de gedelegeerde verantwoordelijkheid voor 

de preventie van verzuim en de begeleiding van verzuimende medewerkers bij de direct 

leidinggevende ligt. Dit past bij het bestuursmodel van integraal management dat binnen 

de UU gehanteerd wordt en het past bij de opvatting dat de leidinggevende de spil is van 

het personeelsbeleid. Als leidinggevende geldt diegene waarmee de medewerker zijn 

Beoordelings- en Ontwikkelingsgesprek voert.  

 

Het protocol is onderdeel van de Maatwerkregeling ARBO Universiteit Utrecht. Het 

protocol is vastgesteld door het College van Bestuur op  28 maart 2017 en met 

instemming van de Universiteitsraad op 26 juni 2017. Het protocol geldt tot daarin een 

wijziging wordt aangebracht of uiterlijk tot 5 jaar na datum vaststelling.  

 

Overal waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden. 

 

  



Toelichting op het Verzuimprotocol 

 

1. Verzuim- en Herstelmelding 

1.1 Verzuimmelding 

• Op de eerste verzuimdag meldt de medewerker zich - voor 9.30 uur – telefonisch 

ziek bij zijn leidinggevende, of als deze er niet is, bij diens vervanger. Als de 

medewerker zich niet zelf ziek kan melden (bijvoorbeeld door een ongeval), dan 

laat hij dit doen door iemand uit zijn directe omgeving. Als de medewerker niet op 

zijn huisadres is, geeft hij zijn verpleegadres op.  

• Bij de melding geeft de medewerker de reden van het verzuim op. Hij geeft aan of 

ziekte de oorzaak voor het verzuim is en er dus sprake is van een ziekmelding, of 

dat er een niet-medische oorzaak voor het verzuim is. In dat geval zijn er 

mogelijk andere verlofsoorten dan ziekteverlof toepasbaar. Zie ook de 

Handreiking (Dreigend) verzuim op Intranet: https://intranet.uu.nl/langdurig-

ziek.  

• De leidinggevende mag verder vragen naar: 

o de vermoedelijke duur van het verzuim; 

o welke taken de medewerker (eventueel thuis) kan doen en wat hij 

daarvoor nodig heeft; 

o de lopende afspraken en werkzaamheden (moeten afspraken worden 

afgezegd?); 

o of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval; 

o of er sprake is van een verkeersongeval waarbij eventueel een derde bij 

betrokken is. 

• Verder wordt een afspraak gemaakt voor een volgend contactmoment. 

• De leidinggevende mag geen medische gegevens registreren. Hij mag geen 

andere gegevens over de gezondheid van de medewerker noteren/mailen/opslaan 

dan de hierboven genoemde zaken. Ook niet met toestemming van de 

medewerker. Alleen wanneer een medewerker een ziekte heeft waarbij het 

noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te 

handelen, mag de leidinggevende deze medische gegevens registreren. 

• Als de medewerker tijdens de werkdag de werkzaamheden moet beëindigen als 

gevolg van ziekte, dan informeert de medewerker zijn leidinggevende zo snel 

mogelijk en in ieder geval dezelfde dag. 

• Is er sprake van een bedrijfsongeval dan meldt de medewerker (of omstanders) 

dit bij de meldkamer van FSC security (030-253 4444). De leidinggevende zorgt 

voor een adequate registratie van deze melding. 

  

1.2 Werkgerelateerd verzuim 

Als de ziekte is veroorzaakt door een dienstongeval of door de aard van de 

werkzaamheden, dan meldt de werknemer dat zo spoedig mogelijk, maar in elk geval 

binnen 7 dagen na de ziekmelding, schriftelijk aan zijn leidinggevende. Zie ook de 

Regeling Aanvullende aanspraken bij arbeidsongeschiktheid op intranet: 

https://intranet.uu.nl/arbeidsongeschikt.  

 

1.3  Ziekte en vakantie 

• Verlofopname tijdens ziekte 

Ook een (langdurig) zieke medewerker bouwt verlofrechten op. Daar staat 

tegenover dat de medewerker ook tijdens (langdurige) ziekte verlof moet 

opnemen. Deze verlofuren worden afgeboekt conform het rooster dat de 

medewerker normaal gesproken zou werken als hij niet ziek zou zijn. Als de 

medewerker wegens ziekte geen verlof kan opnemen (bijvoorbeeld bij een 

ziekenhuisopname) vervalt deze verplichting. De bedrijfsarts kan adviseren of 

sprake is van een dergelijke situatie. 

 

 

 

https://intranet.uu.nl/arbeidsongeschikt


• Ziek worden tijdens vakantie 

Als een medewerker tijdens zijn vakantie ziek wordt, worden zijn verlofuren 

afgeschreven. Alleen als hij wegens ziekte geen verlofuren meer kan opnemen 

(bijvoorbeeld ziekenhuisopname of terugkeer naar huis) worden vanaf dat 

moment geen verlofuren meer afgeschreven. 

Bij de beoordeling daarvan adviseert de bedrijfsarts (achteraf). Voorwaarde is wel 

dat de medewerker zich op de dag van ziekte telefonisch heeft ziek gemeld bij zijn 

leidinggevende en hij een officiële doktersverklaring (in het Nederlands dan wel in 

het Engels en niet van de eigen behandelaar) kan overleggen.  

 

Lees meer over verlofopbouw en –opname tijdens (langdurig) verzuim op intranet: 

https://intranet.uu.nl/ziek-verzuimprotocol. 

 

1.4 Verandering van de situatie 

De medewerker informeert zijn leidinggevende over eventuele veranderingen 

(bijvoorbeeld een verandering van verpleegadres) tijdens de verzuimperiode. Hetzelfde 

geldt voor een verslechtering in de gezondheidstoestand. Als de leidinggevende en/of de 

medewerker dit nodig of wenselijk vinden informeert de leidinggevende de bedrijfsarts. 

 

1.5 Herstelmelding 

• Als de medewerker weer hersteld is, meldt hij dit nog op dezelfde werkdag voor 

9.30 uur aan zijn leidinggevende.  

• De leidinggevende is verantwoordelijk voor een adequate registratie van de 

herstelmelding en voor het informeren van HR. 

• De medewerker en/of de leidinggevende kan een afspraak maken voor een 

‘terugkeergesprek’. Daarin kunnen zij onder meer afspreken hoe de medewerker 

ondersteuning kan krijgen bij het hervatten van zijn werkzaamheden.  

• Als medewerker en leidinggevende een datum hadden afgesproken waarop het 

werk geheel of gedeeltelijk zou worden hervat en dit lukt niet, dan informeert de 

medewerker zijn leidinggevende, uiterlijk op de dag dat de hervatting was 

gepland, vóór 9.30 uur. De leidinggevende kan de medewerker in dat geval 

oproepen voor een gesprek. Dit mag de medewerker niet afzeggen.  

 

1.6 Frequent verzuim  

Als de medewerker regelmatig verzuimt – meer dan drie keer binnen een periode van 12 

maanden – is dit aanleiding voor een gesprek met de leidinggevende. Dat kan tijdens het 

Beoordelings- en Ontwikkelingsgesprek, maar er kan ook een aparte afspraak voor 

worden gemaakt. Tijdens het gesprek bespreken medewerker en leidinggevende de 

oorzaken voor het verzuim (werk, privé, medisch) en gaan zij na of het verzuim 

werkgerelateerd is. Daarnaast bespreken zij hoe (frequent) verzuim in de toekomst kan 

worden voorkomen en maken zij een vervolgafspraak om gemaakte afspraken te 

monitoren. De leidinggevende maakt een verslag van het gesprek (zie onder 1.1 welke 

gegevens mogen worden vastgelegd) en neemt dat op in het personeelsdossier.  

 

2. De eerste zes weken van ziekteverzuim 

• De leidinggevende en de verzuimende medewerker spreken regelmatige 

contactmomenten af (tenminste 1x per twee weken). Regelmatig contact met de 

werkplek - de leidinggevende en de collega’s - vergemakkelijkt de terugkeer naar 

het werk. 

• Tijdens deze contacten bespreken zij of en zo ja welke taken de medewerker 

(eventueel thuis) kan verrichten en wat hij daarvoor nodig heeft. Daarnaast 

kunnen zij eventueel ontwikkelingen op het werk bespreken.  

• Ook  bespreken zij of het noodzakelijk of wenselijk is om de bedrijfsarts in te 

schakelen. De leidinggevende kan besluiten de medewerker te laten oproepen 

voor het verzuimspreekuur van de bedrijfsarts. Dat doet hij in elk geval uiterlijk in 

de zesde week, als het ernaar uitziet dat het verzuim langer dan zes weken gaat 

https://intranet.uu.nl/ziek-verzuimprotocol


duren. De leidinggevende formuleert (een) gerichte vra(a)g(en) aan de 

bedrijfsarts op het spreekuur-oproepformulier.  

• De leidinggevende houdt een rapportage bij van de contactmomenten en de 

daarbij gemaakte afspraken.  

 

3. Als het ziekteverzuim langer gaat duren 

3.1 De verantwoordelijkheid voor het re-integratieproces 

• De leidinggevende en de medewerker zijn beiden verantwoordelijk voor het zo 

veel mogelijk beperken van het verzuim. De medewerker is gehouden om zijn 

herstel actief te bevorderen en actief deel te nemen aan de re-integratie-

activiteiten. De leidinggevende is gedurende de hele periode van verzuim 

eindverantwoordelijk voor het re-integratieproces.  

• De bedrijfsarts, de re-integratiedeskundige en/of de HR-adviseur ondersteunen de 

medewerker en de leidinggevende hierbij. Het is ook mogelijk om de hulp in te 

roepen van andere deskundigen, zoals een loopbaanadviseur, een 

arbeidsdeskundige, een bedrijfsmaatschappelijk werker of een extern bureau. 

 

3.2 Dossiervorming  

De leidinggevende moet alle activiteiten en afspraken in het kader van het re-

integratieproces schriftelijk vastleggen in het re-integratiedossier. De medewerker kan 

het dossier op zijn verzoek inzien.  

 

3.3 De re-integratiedeskundige 

De re-integratiedeskundige van de faculteit of dienst begeleidt en ondersteunt de 

medewerker en de leidinggevende bij het re-integratieproces. De re-integratiedeskundige 

is verantwoordelijk voor het procesmatig op elkaar afstemmen en bewaken van de re-

integratieactiviteiten en -afspraken. Hij bewaakt de uitvoering van de bepalingen en 

termijnen van de Wvp.  

 

3.4 De bedrijfsarts 

• Tijdens de re-integratie onderhoudt de bedrijfsarts regelmatig contact met de 

medewerker en de leidinggevende. De bedrijfsarts adviseert over het tempo en de 

wijze van re-integratie. De bedrijfsarts legt zijn adviezen vast in een 

spreekuurrapportage. De medewerker, de leidinggevende en de re-

integratiedeskundige ontvangen een afschrift van deze rapportages. De 

rapportages worden toegevoegd aan het re-integratie-dossier.  

• De aanbevelingen van de bedrijfsarts zijn adviserend en niet bindend. Uiteraard 

dienen de medewerker en de leidinggevende een advies van de bedrijfsarts 

serieus te overwegen. Als de leidinggevende wil afwijken van het advies van de 

bedrijfsarts, dan bespreekt hij dat met zijn medewerker en informeert hij de 

bedrijfsarts over de afwijkende afspraken en de redenen die daaraan ten 

grondslag liggen.  

 

3.5 Het karakter van de bepalingen 

Als het ziekteverzuim langer dan zes weken duurt gaan de bepalingen en termijnen in de 

Wvp gelden. Het is in het belang van zowel de werkgever als de medewerker dat zij de 

voorschriften uit de Wvp volgen. UWV kan zowel aan de werkgever als aan de 

medewerker sancties opleggen bij het niet nakomen van afspraken of het niet opvolgen 

van de (wettelijke) bepalingen en termijnen. Zie verder onder 3.6.8. 

 

3.6 Verdere procedure (conform Wvp) 

3.6.1 Probleemanalyse (week 6) 

• Als het ernaar uitziet dat het ziekteverzuim langer dan zes weken gaat duren, dan 

laat de leidinggevende de medewerker uiterlijk in de zesde week oproepen voor 

het verzuimspreekuur van de bedrijfsarts. De leidinggevende informeert de 

bedrijfsarts vooraf over de verzuimsituatie door middel van het spreekuur-

oproepformulier.  



• Eventueel kan een afspraak voor een drie- of viergesprek worden gemaakt 

(medewerker- bedrijfsarts- leidinggevenden en/of re-integratiedeskundige). 

• Na het bezoek van de medewerker stelt de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week 

een probleemanalyse op. Daarin beschrijft hij wat de medische beperkingen en de 

belastbaarheidsmogelijkheden van de medewerker zijn. De bedrijfsarts geeft ook 

aan of terugkeer in de eigen functie medisch gezien te verwachten is.   

• De bedrijfsarts stuurt een afschrift van de probleemanalyse naar de medewerker, 

de leidinggevende en de re-integratiedeskundige. Ook wordt de probleemanalyse 

toegevoegd aan het re-integratiedossier.  

 

3.6.2  Stopzetten reiskosten (tussen week 4 en week 8) 

De medewerker ontvangt bij ziekte de basisvergoeding en eventuele aanvullingen over 

de maand waarin hij zich heeft ziek gemeld plus de daarop volgende kalendermaand. 

Daarna stopt de vergoeding tot de eerste van de maand volgend op werkhervatting. Bij 

gedeeltelijke werkhervatting wordt rekening gehouden met het feitelijke reispatroon. 

Hiervoor stuurt de medewerker maandelijks ingevulde en ondertekende 

uren(werk)briefjes naar HR. 

 

3.6.3 Plan van aanpak (week 8) 

In de achtste week, gerekend vanaf de dag van de ziekmelding, stellen de medewerker 

en de leidinggevende samen een Plan van aanpak voor re-integratie op, ook als er nog 

sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid. In dit plan leggen zij afspraken vast over 

de re-integratieactiviteiten. Hiervoor is een standaard WIA-formulier beschikbaar. Zij 

betrekken hierbij de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts. Zowel de 

bedrijfsarts als de re-integratiedeskundige kunnen - op verzoek van de medewerker 

en/of de leidinggevende - het gesprek hierover bijwonen. De leidinggevende voegt een 

afschrift van het Plan van aanpak toe aan het re-integratiedossier.  

 

3.6.4 Voortgangsbespreking (iedere 6 weken) 

• Eens per twee tot zes weken evalueren de medewerker en de leidinggevende 

samen de voortgang van de re-integratie en de afspraken in het Plan van aanpak. 

De leidinggevende legt de evaluatie schriftelijk vast. De medewerker krijgt 

hiervan een afschrift.   

• Afhankelijk van de situatie en de afspraken hebben de medewerker en de 

leidinggevende samen en/of onafhankelijk van elkaar zo nodig contact met de 

bedrijfsarts.  

• De re-integratiedeskundige, de leidinggevende en de bedrijfsarts overwegen 

gezamenlijk de inschakeling van een arbeidsdeskundige of andere externe 

expertise of de aanvraag van een deskundige oordeel bij UWV. 

• Telkens wanneer de situatie verandert, bijvoorbeeld als er werkmogelijkheden 

ontstaan, stelt de leidinggevende samen met de medewerker het Plan van aanpak 

bij. 

• De leidinggevende voegt een schriftelijk verslag van de evaluatie, het eventueel 

bijgestelde Plan van aanpak en eventuele kopieën van de WIA-formulieren toe 

aan het re-integratiedossier. 

 

3.6.5 Salariskorting (na afloop van 39 weken) 

• Na afloop van 39 weken na de eerste ziektedag ontvangt de medewerker 76% 

van zijn salaris over de niet-gewerkte uren en 100% over de gewerkte uren 

conform de CAO NU. De leidinggevende zorg ervoor dat de salarisadministratie de 

opdracht voor de uitvoering van deze salariskorting tijdig ontvangt.  

• De medewerker ontvangt een brief over de salariskorting. 

 

3.6.6 Ziekteaangifte (week 42) 

HR meldt de zieke medewerker uiterlijk in de 42e week bij  UWV. 

 

 



3.6.7 Tussentijdse evaluatie (week 52) 

• De leidinggevende en de medewerker moeten, voor de afloop van het eerste 

ziektejaar, samen de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar evalueren. 

UWV informeert de medewerker en de werkgever over het houden van deze 

evaluatie. Tijdens de evaluatie stellen leidinggevende en medewerker samen vast 

of re-integratie naar de eigen werkplek nog steeds het einddoel is of dat er, al dan 

niet via de inzet van een arbeidsdeskundige, gekeken moet worden naar ander 

werk. De evaluatie vindt plaats aan de hand van het formulier 

‘(Eerstejaars)evaluatie’. De evaluatie maakt onderdeel uit van het re-

integratieverslag. 

• Een (externe) arbeidsdeskundige adviseert over werkhervatting in eigen werk of 

in ander passend werk bij de eigen of een andere werkgever.  

• Ook wordt besloten of het starten van re-integratie in het tweede spoor aan de 

orde is, al dan niet naast het continueren van re-integratie in het eerste spoor. 

• De leidinggevende zorgt ervoor dat de medewerker en de re-integratiedeskundige 

een afschrift ontvangen van de ‘(Eerstejaars)evaluatie’.  

 

3.6.8 Aanvraag WIA (week 78 – 93) 

• De bedrijfsarts stelt een ‘actueel oordeel’ op. Hierin beschrijft hij de medische 

situatie op dat moment. De bedrijfsarts stuurt de medische informatie alleen  naar 

de medewerker. 

• Als de medewerker na 88 weken nog niet arbeidsgeschikt is, ontvangt hij bericht 

van UWV om een WIA-uitkering aan te vragen.  

• Leidinggevende en medewerker stellen samen op basis van het actueel oordeel 

van de bedrijfsarts een ‘eindevaluatie’ op. Hierin bespreken zij de stand van zaken 

met betrekking tot werkhervatting en de verantwoording van de re-integratie-

activiteiten. 

• De medewerker doet zelf (digitaal) de WIA-aanvraag bij UWV (indien gewenst met 

ondersteuning van de re-integratiedeskundige) en stuurt de medische informatie 

uiterlijk 1 dag na de WIA-aanvraag per post naar UWV. 

• De re-integratiedeskundige zorgt voor het (digitaal) aanleveren van het re-

integratieverslag bij UWV. 

• UWV toetst of de werkgever en de medewerker voldoende inspanningen hebben 

verricht met betrekking tot de re-integratie.  

• Indien naar het oordeel van UWV voldoende inspanningen zijn verricht dan roept 

UWV  de medewerker op voor een onderzoek. Doel is het vaststellen van de mate 

van arbeidsgeschiktheid. 

• Het kan zijn dat UWV van mening is dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht 

in het kader van de re-integratie. Als de werkgever in gebreke is gebleven, kan 

UWV de werkgever verplichten  om het salaris langer (maximaal 1 jaar) te blijven 

doorbetalen. Als de medewerker in gebreke is gebleven, kan UWV zijn WIA-

uitkering (gedeeltelijk) weigeren, waarbij tevens het salaris (gedeeltelijk) kan 

worden stopgezet. 

 

3.6.9 Ontslag of aangepast werk (week 104) 

Afhankelijk van de mate van arbeids(on)geschiktheid van de medewerker zijn de 

volgende scenario’s mogelijk: 

• Is de medewerker < 35% arbeidsongeschikt, dan ontstaat er geen recht op een 

WIA-uitkering en blijft het dienstverband in stand. De leidinggevende moet samen 

met de medewerker een passende oplossing zoeken (eigen functie voor minder 

uur of een andere functie, al dan niet met aanpassing van de arbeidsduur). De 

medewerker ontvangt over de gewerkte uren 100% van het salaris behorend bij 

de functie waarin hij is gaan werken; over de niet-gewerkte uren 80% van de 

oorspronkelijke bezoldiging, in totaal met een minimum van 90% van de 

oorspronkelijke bezoldiging. 

• Is de medewerker tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt, dan ontvangt de 

medewerker een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) 



van UWV. De werkgever moet zich inspannen om de medewerker voor zijn 

restverdiencapaciteit te herplaatsen in een (andere) functie binnen of buiten de 

UU. Meestal kan de medewerker zijn eigen functie blijven uitoefenen, maar voor 

minder uren. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker in een andere functie 

wordt aangesteld (met minder uren of minder salaris). In beide gevallen volgt een 

ontslag uit de eigen functie en een herplaatsing in de eigen functie voor minder 

uur dan wel een herplaatsing in een andere functie. Als de medewerker niet meer 

geschikt is voor de eigen functie en er binnen de UU geen andere passende 

functie is, dan volgt volledig ontslag, indien herstel binnen zes maanden niet is te 

verwachten. De bedrijfsarts geeft hiervoor een prognose af.  

• Als de medewerker volledig (80-100%) arbeidsongeschikt is, dan volgt ontslag en 

ontvangt hij een WGA-uitkering van UWV. 

• Als de medewerker volledig (80-100%) arbeidsongeschikt is èn als die situatie 

duurzaam is met minder dan een geringe kans op herstel, dan volgt ontslag en 

krijgt hij een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) 

van UWV.  

• Bij een volledig ontslag draagt de UU de medewerker voor wat betreft het vervolg 

van de re-integratie over aan Robidus, tenzij de medewerker een IVA-uitkering 

ontvangt. 

 



Bijlage 2 

Spreekuurafspraken-regeling  
 

Binnen de Universiteit Utrecht (UU) bestaan vier vormen van spreekuurafspraken: 

 

1. Het arbeidsgezondheidskundig spreekuur (AGS) 

• De medewerker wil zelf een medisch advies m.b.t. zijn werk en maakt een 

afspraak. Er is geen sprake van verzuim. Het maakt niet uit of het spreekuur 

telefonisch wordt uitgevoerd of in de spreekkamer.  

• De bedrijfsarts overlegt met de medewerker of er een terugkoppeling van het 

spreekuur plaatsvindt aan de leidinggevende.  

• Dit is een afspraak op verzoek van de medewerker zelf. Hij/zij kan zelf 

bepalen wanneer dit het best uitkomt. Het is geen probleem als de 

medewerker de afspraak wil verzetten.  

• De arbodienst noteert dat het om een AGS gaat. 

 

2. Een verzuimspreekuur 

• De leidinggevende wil een medisch advies van de bedrijfsarts en regelt een 

spreekuur via het spreekuur oproepformulier.  

• De medewerker mag een verzuimspreekuur niet zonder toestemming van de 

leidinggevende afzeggen, tenzij het zinvol c.q. nodig is het spreekuur enkele 

dagen uit te stellen. Bijvoorbeeld als de medewerker een paar dagen later een 

uitslag van een onderzoek krijgt of tussentijds griep o.i.d. heeft gekregen.  

• De arbodienst informeert de leidinggevende over de nieuwe datum van het 

spreekuur. 

 

3. Een spoedoproep 

• De leidinggevende wil snel een medisch advies over een medewerker.  

• In een persoonlijk contact tussen leidinggevende en bedrijfsarts wordt de 

afspraak geregeld. De leidinggevende kan dan ook de vraag en achtergrond 

van de situatie toelichten.  

• De afspraak vindt plaats binnen twee werkdagen. De leidinggevende 

communiceert zelf de afspraak naar de medewerker en zorgt ervoor dat hij 

bereikbaar is voor de bedrijfsarts tijdens de afspraak. 

• De medewerker mag een spoedoproep niet verzetten of afzeggen. De 

leidinggevende moet persoonlijk (via mail of telefonisch) toestemming geven 

voor het verplaatsen of annuleren van een afspraak. 

 

4. Een frequent verzuim of overig spreekuur 

• De leidinggevende wil een medisch advies met betrekking tot frequent verzuim 

of heeft een andere vraag. Ook deze oproep wordt via het 

spreekuuroproepformulier geregeld. 

• De medewerker mag een frequent verzuim- of overig spreekuur niet afzeggen. 

De leidinggevende moet persoonlijk (via mail of telefonisch) toestemming 

geven voor het verplaatsen of annuleren van een afspraak. 

 

• Als een medewerker niet op het spreekuur verschijnt of geen contact 

opneemt, volgt bij een AGS geen verdere actie. In de andere gevallen 

informeert de arbodienst de leidinggevende wat de gewenste vervolgactie is. 

 

 



Bijlage 3 

Terugkoppeling spreekuur  
 

Een leidinggevende kan de bedrijfsarts verzoeken een medewerker op te roepen voor 

een spreekuur. Naar aanleiding van het spreekuur geeft de bedrijfsarts een advies aan 

de leidinggevende in de vorm van een terugkoppeling. Ook de medewerker, de re-

integratiedeskundige en de HR-adviseur ontvangen de terugkoppeling. 

 

In de terugkoppeling worden geen medisch inhoudelijke zaken genoemd. De 

terugkoppeling is helder, praktisch en een goede basis voor het plan van aanpak en 

bevat een oordeel dan wel een concreet advies over: 

• wel/geen objectiveerbare beperkingen van medische aard (wel/niet ziek), 

• verzuimoorzaak (werk, privé, medisch), 

• de mate van arbeidsongeschiktheid, 

• indien van toepassing: gebaseerd op gegevens van behandelaars, 

• indien van toepassing: vermelding dat machtiging is gevraagd aan medewerker, 

• mate van de beperkingen, 

• belastbaarheidsmogelijkheden (passend bij de werksituatie), 

• prognose en opbouwschema ten behoeve van de re-integratie, 

• reden en datum voor een eventuele vervolgoproep, 

• gericht antwoord op vraag/vragen van de leidinggevende, 

• overige adviezen (werkplekaanpassing, interventie, etc.). 

 

 


