
 
 

dossier: zieke werknemer 
 

 

niet verzekerd tegen ziekteverzuim: mkb-er, weet wat je doet 

 

… ‘Te duur’, wordt er bijna altijd als reden opgegeven om deze verzekering dan maar 

niet af te sluiten. 

Weet u wat pas duur is? Als u geen verzekering heeft en u krijgt te maken met een 

(langdurig) zieke medewerker. Dát is pas duur. Heel. Duur. 

 

Lees hier verder: http://www.verminderverzuim.nl/verzekerd/#.Vt1B9PnhCCg 

 

Extra info: 

http://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/bedrijfsverzekeringen/451-5-

vragen-over-de-ziekteverzuimverzekering.html 

 

 

nul-urencontract 

 

Uw werknemer wordt ziek tijdens een oproepperiode: hij krijgt minstens 70% van zijn 

loon over de afgesproken periode die hij u zou moeten werken. Als dit lager is dan 

het voor u geldende minimumloon, krijgt u het minimumloon. Dit kan in een cao 

anders bepaald zijn. 

Lees hier verder: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-

werk/vraag-en-antwoord/krijg-ik-als-oproepkracht-ook-loon-als-ik-ziek-ben 

 

uitzondering 

Als de werknemer een nulurencontract heeft, maar wel al 13 weken een bepaald 

aantal uren heeft gewerkt, dan kan hij stellen dat het contract is bedoeld voor het 

gemiddeld aantal gewerkte uren over die 13 weken. In het artikel ‘Rechtsvermoeden 

van arbeidsomvang (http://werkwacht.nl/artikel/rechtsvermoedens/)‘ kun je lezen hoe 

dat in zijn werk gaat. De werkgever zal dan bij ziekte het loon moet doorbetalen, aan 

de hand van het gemiddeld aantal door werknemer gewerkte uren in de 13 weken 

voor zijn ziekmelding. 

(http://werkwacht.nl/artikel/nulurencontract-en-ziekte/) 
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stappenplan 

Dag 1 

Ziek melden: is uw werknemer ziek? Dan moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan 

u. U meldt uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of 

arbodienst neemt dan contact op met uw werknemer. 

Lees hier verder: 

http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/ziektewet-uitkering/samen-werken-

aan-re-integratie/detail/stappenplan-bij-ziekte 

 

Extra info:  

http://www.fiscalistenonline.nl/sitefiles/COL_Uitgebreid%20stappenplan%20bij%20zi

ekte.pdf 

 

 

Verzuimregelement 

 

wie doet wat bij ziekte? 

Al doet u nog zo uw best, ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn nooit helemaal te 

voorkomen. Leg daarom alle regels en afspraken aangaande verzuim en 

verzuimbeleid vast in een verzuimprotocol. Zo weet iedereen wat er van hem wordt 

verwacht en kan de re-integratie snel beginnen. 

 

Lees hier verder: http://www.dezaak.nl/verzuimprotocol-wie-doet-wat-bij-ziekte--

1708206.html 

 

Voorbeeld: 

http://www.fnv.nl/site/dossiers/ziekte_en_reintegratie/downloadblokken/21558/Voorb

eeld_verzuim_protocol.pdf 
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