
 

      

 

 

Regels rondom ziek- en betermelding 

 

Ziekmelding 

Ben je ziek, meld je dan voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Meld 

je voor 10 uur ziek bij onze organisatie (OBD-Personeelsdiensten/Regio oost 

Personeelsdiensten/SWV Hout Personeelsdiensten/Technopark). Wij zijn jouw 

werkgever en moeten een melding doen bij het UWV. Het UWV betaalt jouw 

ziektewetuitkering. 

Wat gebeurt er als ik mij te laat ziek meld? Meld je je binnen 48 uur, dan kunnen wij je 

nog ziek melden vanaf de eerste ziektedag. Het kan zijn dat wij een boete krijgen voor het te 

laat melden, deze zal in mindering gebracht worden op je salaris. Meld je je na deze 48 uur 

ziek, dan kunnen wij je niet langer met terugwerkende kracht ziekmelden. De dag dat je je 

ziek meldt, is in dit geval de eerste ziektedag.  

 

Regels tijdens verzuim 

De onderstaande regels zijn gekopieerd vanaf de website van het UWV en kunnen natuurlijk 

wijzigen. Lees daarom goed alle informatie door die je van het UWV ontvangt en check 

regelmatig de website.  

 Na uw ziekmelding moet u elke dag tot 18.00 uur thuisblijven totdat een van onze 

medewerkers u heeft gebeld, u thuis heeft bezocht of u een uitnodiging heeft 

gekregen om naar het spreekuur te komen. 

 Tot dit eerste contact met UWV mag u wel uw arts of uw fysiotherapeut bezoeken. Of 

naar een sollicitatiegesprek gaan. 

 Soms vragen we u de eerste 2 weken thuis te zijn, omdat een medewerker bij u 

langskomt. Blijf dan ’s morgens tot 10.00 uur en ’s middags van 12.00 tot 14.30 uur 

thuis. Bent u dan niet thuis omdat u een afspraak heeft met uw arts of fysiotherapeut 

of omdat u naar een sollicitatiegesprek moet? Geef dat dan altijd vooraf aan ons 

door. 

 Kunt u thuis niet zelf de voordeur opendoen? Zorg er dan voor dat er iemand bij u is 

die dat wel kan. Doet uw deurbel het niet? Laat ons dan duidelijk weten hoe u wel  

bereikbaar bent. Bijvoorbeeld met een briefje op de deur. 

 



 

 

 

 

Betermelding 

Ben je weer beter dan moet je 3 partijen bellen: 

1) De opdrachtgever. Je bent officieel uit dienst, dus de opdrachtgever moet aangeven 

of je terug kunt komen of niet. Ook voor de planning is het handig om dit voortijdig te 

weten.  

2) Onze organisatie. Wij zijn jouw werkgever en moeten alles administratief weer in 

orde maken.  

3) UWV. Bel 0900-9294 en hou je BSN bij de hand. Je bent verplicht zelf aan het UWV 

je betermelding door te geven.  

 

En verder 

Wij adviseren je het hoofdstuk “ziek wat nu?” uit de “informatiegids voor uitzendkrachten” 

door te nemen. Daar vind je belangrijke aanvullende informatie . Deze gids heb je bij 

aanvang van het dienstverband ontvangen. Heb je deze niet ontvangen, of ben je de gids 

kwijtgeraakt? Laat het ons weten, dan sturen wij een nieuw exemplaar.  

 

OBD-Personeelsdiensten  0314-345155 

Regio oost Personeelsdiensten  0548-530838 

SWV Hout Personeelsdiensten  0348-432832 

Technopark Uitzendorganisatie  0513-655120 


