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ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT
Gierveld Recruitment heeft haar verzuimbegeleiding en uitbetaling van het ziekengeld van haar uitzendkrachten die
een contract met uitzendbeding hebben, uitbesteed aan het UWV. Indien u ziek wordt krijgt u dan ook in eerste
instantie te maken met het UWV. Zij draagt zorg voor de verzuimadministratie, de uitvoering van de Ziektewet en de
uitbetaling van het ziekengeld.
Ziekmelding
Wanneer u ziek bent, dient u zich persoonlijk, vóór aanvang van de werkzaamheden op de dag van ziekte te melden
bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden. U meldt zich tevens tussen 08:00 uur en 09:00 uur
ziek bij Gierveld Recruitment, telefoonnummer 06-38056841, of per mail via support@gierveldrecruitment.nl. Als u
tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken, meldt u dit bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar
de werkzaamheden verricht worden én bij Gierveld Recruitment.
Thuisblijven
Gedurende uw arbeidsongeschiktheid moet u onder werktijd bereikbaar zijn voor een telefoontje of een
controlebezoek door de verzuimbegeleider van het UWV. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur
van de bedrijfsarts waarvoor u beschikbaar dient te zijn.
(Verpleeg)adres
Indien u tijdens uw arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bv.
opname of ontslag uit een ziekenhuis), dient u dit binnen 24 uur aan de verzuimbegeleider van het UWV te melden.
Verblijf in het buitenland
Indien u tijdens uw vakantie of verblijf in het buitenland ziek wordt, gelden minimaal dezelfde regels als bij een
ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij Gierveld Recruitment conform de eerder in dit reglement
vermelde procedure van ziekmelding en u dient noodzakelijke medische hulp in te schakelen. Bij thuiskomst meldt u
zich daarnaast direct telefonisch bij de casemanager van het UWV.
Activiteiten gericht op werkhervatting
Als u ziek bent, dient u mee te werken aan een zo spoedig mogelijk herstel en alles in het werk te stellen om weer
gezond te worden. U dient zich te onthouden van activiteiten die de genezing belemmeren of vertragen.
Hersteldmelding
Zodra u beter bent, meldt u dit direct bij het UWV en Gierveld Recruitment. U hoeft niet op toestemming te wachten
om weer aan het werk te gaan of ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden
hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog ziek bent, dient
u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.
Ziekengeld
Wanneer is vastgesteld dat u recht heeft op ziekengeld, wordt binnen vier tot zes weken na ontvangst van uw
ziekmelding 70% van het ziektegeld overgemaakt. De aanvulling van 20% ontvangt u van Gierveld Recruitment. Over
de eerste twee dagen van uw ziekte ontvangt u geen ziekengeld. Dit zijn de zogenaamde wachtdagen.
Afspraak
Zowel Gierveld Recruitment als het UWV verwachten dat u zich houdt aan de gemaakt afspraken.
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Privacy
Het UWV neemt alle bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Het UWV zal geen medische
gegevens aan derden verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben.
UWV
Het UWV is bereikbaar via telefoonnummer 088-898 9294.

