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PROCEDURE ZIEKTEVERZUIM EN REINTEGRATIE STICHTING BSO POPEYE  
 
Inleiding 
De in dit reglement vermelde procedure is gebaseerd op de eisen die de Wet verbetering Poortwachter aan zowel 
werknemer als werkgever stelt. Kern van deze wet is dat er meer wordt gekeken naar de bevordering van de 
arbeidsgeschiktheid in plaats van het aantonen van arbeidsongeschiktheid. Van de werkgever maar zeker ook van 
de werknemer wordt een actieve opstelling verwacht in het zo snel mogelijk hervatten van (een gedeelte van of 
vervangend) werk. 
 
Inhoud: 
 
1. Ziekmelding 
2. Thuis blijven, bezoek en controle 
3. Registratie ziekmeldingen 
4. Frequent verzuim 
5. Raadpleeg uw huisarts 
6. Spreekuur 
7. Medisch onderzoek 
8. Beoordeling arbeidsongeschiktheid 
9. Loonbetaling bij ziekte 
10. Genezing niet belemmeren 
11. Werken in een aangepaste functie of op arbeidstherapeutische basis 
12.  Deskundigen Oordeel 
13. Het verrichten van werkzaamheden bij derden 
14. Herstelmelding 
15. Terugkeer op de werkplek 
16. Dokterbezoek 
17. Arbeidsconflicten en spanningen in de privé-situatie 
18. Arbeidsongeschiktheid en vakantie 
19. Arbeidsongeschiktheid tijdens verblijf in binnen- en buitenland 
20. Langer verblijf in buitenland door arbeidsongeschiktheid 
21. Langdurige arbeidsongeschiktheid en reïntegratie 
21.1 Acht weken arbeidsongeschikt en Plan van Aanpak 
21.2 Bijstelling Plan van Aanpak 
21.3 WIA aanvraag 
21.4 Uitstel WIA-aanvraag 
21.5 Deskundigen Oordeel 
21.6 Sanctie Wet verbetering Poortwachter 
22. Vangnet ziektewet bij einde dienstbetrekking 
23. Langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseigendommen/faciliteiten 
24. Arbeidsongeschiktheid en werkplekonderzoek/hulpmiddelen 
25. Sancties 
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1. Ziekmelding 
 
Op de eerste dag van ziekte, moet je altijd de ziekmelding voor 10 uur ’s morgens persoonlijk telefonisch melden bij 
je leidinggevende: Nena Zajic, Rita de Jong of Heleen van Kuik. Kun je de leidinggevende of zijn vervanger niet te 
pakken krijgen meldt het dan bij de personeelsfunctionaris.  
 
Stichting BSO Popeye is te bereiken op nummer: 020 – 69 940 65 / 020 – 60 077 38 
Arbo Concern is bereikbaar op 071- 40 181 41. 
 
Niet persoonlijke ziekmeldingen (via collega, familie, kennissen, email, whatsapp, sms, fax etc.) worden niet 
geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. Technische redenen (telefoon defect) en redenen aangaande 
buitenlandbezoek worden bij voorbaat niet geaccepteerd. 
 
Indien u tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld bij familie, opname of ontslag uit een 
ziekenhuis of een andere medische inrichting), behoort u dit direct aan de leidinggevende of personeelsfunctionaris 
en Arbo Concern door te geven met vermelding van het adres en telefoonnummer waar u bereikbaar bent en voor 
welke duur. 
 
U bent verplicht telefonisch bereikbaar te zijn. 
 
Wanneer er mogelijkheden zijn om andere of aangepaste arbeid te verrichten heeft uw leidinggevende de 
mogelijkheid om ziekteverlof te weigeren. 
 
Als de ziekte door toedoen van derden is ontstaan, bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval, moet u dit door 
geven aan uw werkgever, onder vermelding van alle details en personalia van die derde. Dit in verband met de 
mogelijke aansprakelijkheidsstelling van deze derde door uw werkgever. 
 
NB: Zorg voor partner of zieke kinderen valt niet onder de noemer arbeidsongeschikt. Onder bepaalde 
omstandigheden zijn andere (wettelijke) regelingen -zoals zorgverlof - hiervoor bedoeld. Neem in voorkomende 
gevallen contact op met de personeelsfunctionaris. 
 
2. Thuis blijven, bezoek en controle 
 
U dient thuis te blijven tijdens uw arbeidsongeschiktheid, tenzij met u door uw werkgever anders is afgesproken. 
Als u uw woning/verblijfsadres verlaat, moet u eerst vooraf toestemming vragen aan Stichting BSO Popeye. Als 
geldige reden worden uitsluitend geaccepteerd: 
 

• Bezoek aan huisarts/specialist 

• Bezoek aan ziekenhuis of apotheek i.v.m. eigen gezondheid of om het werk te hervatten.  
 
Indien uw leidinggevende niet aanwezig of niet bereikbaar is dan treedt u in overleg met een andere 
leidinggevende of de directeur of uw verzuimconsulent van Arbo Concern.  
 
De leidinggevende of arbo-controleur moeten u tijdens uw ziekte altijd kunnen bereiken. Daarom is het nodig dat u 
hen tijdens werkdagen in de gelegenheid stelt om u in uw woning of op uw verpleegadres te bereiken of te 
bezoeken. U moet ervoor zorgen dat uw deurbel functioneert. Als u zelf niet in staat bent de deur te openen zorgt 
u ervoor dat u iemand heeft ingeschakeld die toegang tot de woning mogelijk maakt. 
 
Uw leidinggevende zal regelmatig, maar bij langer durende ziekte in ieder geval wekelijks (telefonisch) contact met 
u onderhouden en hiervan kort een verslag maken. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd naar het werk te 
komen voor een gesprek. 
U houdt uw leidinggevende en Arbo Concern op de hoogte van uw bezoek(en) aan een arts en van verdere 
ontwikkelingen van uw ziekte. 
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Als de leidinggevende of controleur u niet aantreft, is er sprake van overtreding van het reglement. In deze situatie 
zal er, tot u het tegendeel kunt aantonen, een vakantiedag van uw tegoed in mindering worden gebracht of de 
loondoorbetaling worden opgeschort. U zult hierover een brief van Stichting BSO Popeye ontvangen waarin u 
tevens wordt verzocht de reden van afwezigheid direct op te geven aan de leidinggevende of directeur en Arbo 
Concern. Als er daadwerkelijk sprake was van ziekte of een geldige medische reden voor uw afwezigheid, moet u 
een bewijs aan uw werkgever overhandigen (bv. een verklaring van de huisarts, afsprakenkaart van behandelend 
arts/therapeut of medicijnendoosje). Wel zullen de kosten voor de betreffende controle bij u in rekening worden 
gebracht. 
 
3. Registratie ziekmeldingen 
 
Van elke werknemer wordt door de personeelsfunctionaris een persoonlijke verzuimkaart bijgehouden. Hierop 
wordt de frequentie, duur en reden van het verzuim vermeld. Overeengekomen afspraken worden hierop 
genoteerd. 
 
4. Frequent verzuim 
 
Wanneer er sprake is van een opvallend verzuimpatroon wordt door de leidinggevende een verzuimgesprek 
gehouden met de betreffende werknemer. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over de oorzaken van het 
frequente verzuim, het voorkomen van verzuim in de toekomst door naar oplossingen te zoeken en het bespreken 
van de consequenties. Bij het zoeken naar oplossingen kan het advies van Arbo Concern worden ingewonnen. 
Afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het verzuimdossier. U zelf krijgt een kopie van 
het verslag. Wanneer een werknemer afspraken niet nakomt of de genezing belemmert, zullen sancties, zoals 
afgesproken, volgen. 
 
5. Raadpleeg uw huisarts 
 
U moet actief meewerken aan uw herstel. In uw eigen belang dient u zich derhalve direct na uw ziekmelding onder 
behandeling van uw huisarts te stellen en de voorschriften van deze arts op te volgen. De uiteindelijke beoordeling 
van de mate van arbeidsongeschiktheid berust echter bij de Arbo-dienst en is bindend. 
 
6. Spreekuur 
 
Aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van een bedrijfsarts of een door de bedrijfsvereniging 
aangewezen specialist moet u gevolg geven. Ook als u van plan zou zijn op de dag na die van de afspraak, of op een 
latere dag het werk te hervatten. Als u een geldige reden tot verhindering hebt (bijv. bedlegerigheid) dan behoort u 
dit direct, maar in ieder geval minimaal 2 x 24 uur voor aanvang van het spreekuur mee te delen aan uw werkgever 
en Arbo Concern. Vanzelfsprekend dient u dan uw verblijfadres niet te verlaten (zie punt 2). Indien u inmiddels uw 
werkzaamheden hebt hervat en alsnog een oproep krijgt om op het spreekuur te verschijnen neem dan telefonisch 
contact hierover op met Arbo Concern. Wanneer u zonder opgave van reden niet op het spreekuur verschijnt of 
niet tijdig uw verhindering heeft doorgegeven, worden de kosten van de Arbodienst direct verhaald op de 
medewerker via inhouding op het salaris. 
 
7. Medisch onderzoek 
 
U bent gehouden mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de bedrijfsarts van Arbo 
Concern. 
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8. Beoordeling arbeidsongeschiktheid 
 
De uiteindelijke beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid berust in de eerste 2 ziektejaren bij de 
Arbodienst, en is bindend in deze. De bedrijfsarts zal in de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, indien 
relevant/noodzakelijk, inlichtingen inwinnen bij huisarts of behandelend specialist. Daartoe zal Arbo Concern u een 
verklaring toezenden waarin u verklaart geen bezwaar te hebben tot het inwinnen van informatie met betrekking 
tot de klacht(en) die de arbeidsongeschiktheid veroorzaak(en)t. Deze verklaring dient u volledig in te vullen en per 
kerende post te retourneren naar: 
 
 Arbo Concern 

’s-Gravendijckseweg 11 
2201 CZ    Noordwijk 

 

 
Als u niet bereid bent hieraan mee te werken kan Arbo Concern uw werkgever op de hoogte stellen dat u niet 
meewerkt aan het verstrekken van relevante gegevens. Hierdoor wordt het onmogelijk om medisch vast te kunnen 
stellen wat uw volledige beperkingen en mogelijkheden zijn. 
  
9. Loonbetaling bij ziekte 
 
Stichting BSO Popeye betaalt bij ziekte, dus niet het UWV, maximaal 2 jaar van het loon door. Volgens CAO 
Kinderopvang artikel 5.10:  
De werknemer die wegens ziekte als bedoeld in artikel 7:629 BW geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bedongen 
arbeid te verrichten, heeft voor de duur van de arbeidsongeschiktheid, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, 
recht doorbetaling van het maandsalaris dat hij bij arbeidsgeschiktheid zou hebben ontvangen, tot een percentage 
van:  
• 100% tijdens de eerste tot en met de zesde maand;  

• 90% tijdens de zevende tot en met de twaalfde maand;  

• 80% tijdens de dertiende tot en met de achttiende maand;  

• 70% tijdens de negentiende maand tot en met de vierentwintigste maand (honderden vierde week).  
 
2. De in lid 1 bedoelde werknemer heeft, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, recht op doorbetaling van 
zijn maandsalaris tot een percentage van:  
• 100% tijdens de eerste tot en met de zesde maand;  

• 95% tijdens de zevende tot en met de twaalfde maand;  

• 90% tijdens de dertiende tot en met de achttiende maand;  

• 85% tijdens de negentiende maand tot en met de vierentwintigste maand (honderden vierde week).  
 
als hij een van de volgende activiteiten verricht:  
• het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheden in het kader van een re-integratieplan;  

• het volgen van scholing/training gericht op werkhervatting;  

• het aanvaarden van een lager gesalarieerde functie (al dan niet bij de eigen werkgever).  
 
10. Genezing niet belemmeren 
 
Indien u zich tijdens uw arbeidsongeschiktheid zodanig gedraagt, dat daardoor uw genezing kan worden 
belemmerd is Stichting BSO Popeye bevoegd de salarisuitbetaling te weigeren. Activiteiten die genezing kunnen 
belemmeren zijn bijvoorbeeld het deelnemen aan dans- of feestavonden of het beoefenen van een bepaalde sport. 
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11. Werken in een aangepaste functie of op arbeidstherapeutische basis 
 
De werknemer is verplicht alle informatie te verstrekken waarmee vastgesteld kan worden wat de beperkingen zijn 
om eigen of aangepast werk te kunnen verrichten (zie ook punt 8). Wanneer blijkt dat u uw eigen werk (nog) niet 
kunt hervatten maar wel geschikt bent voor andere werkzaamheden zal deze mogelijkheid met u besproken 
worden. Uw leidinggevende heeft dan de mogelijkheid om ziekteverlof te weigeren (zie ook punt 1). Het is ook 
mogelijk dat uw leidinggevende en Arbo Concern met u afspreken dat u in uw eigen functie of aangepaste functie 
op arbeidstherapeutische basis gaat starten. In dat geval dient u deze mogelijkheid te zien als hulpmiddel voor u en 
Arbo Concern om uw belastbaarheid te bepalen en zo toe te werken naar uw gedeeltelijk of volledige herstel. Bij 
niet willen hervatten van werkzaamheden (zelfs niet op basis van arbeidstherapie) terwijl Arbo Concern heeft 
gesteld, dat betrokkene daartoe in staat is, zal Stichting BSO Popeye salarisuitbetaling staken en de medewerker de 
gelegenheid bieden om binnen 2 dagen het werk te hervatten zoals door Arbo Concern is gesteld. Bij niet nakomen 
worden verdere arbeidsvoorwaardelijke sancties toegepast. 
 
12. Deskundigen Oordeel 
 
Het is mogelijk, tegen een vergoeding, een deskundigenoordeel (second opinion) aan te vragen bij het 
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) wanneer werkgever of werknemer het niet eens zijn met 
de beslissing van Arbo Concern. Dit deskundigenoordeel kan door werkgever en werknemer worden aangevraagd. 
De kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager. 
 
13. Het verrichten van werkzaamheden bij derden 
 
U dient tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen arbeid elders te verrichten behalve voor zover het 
werkzaamheden betreft welke voor het herstel van uw gezondheid zijn voorgeschreven en waarvoor u 
toestemming hebt gekregen van Stichting BSO Popeye en Arbo Concern. 
 
14. Herstelmelding 
 
Zodra u weer in staat bent om (gedeeltelijk) aan het werk te gaan hoeft u niet een speciale oproep daartoe af te 
wachten van uw leidinggevende of Arbo Concern. U kunt in principe dezelfde dag uw werkzaamheden hervatten. In 
sommige gevallen (bijvoorbeeld bij langdurig verzuim) kan Stichting BSO Popeye aangeven eerst de mening van de 
bedrijfsarts te willen vragen. In dat geval wacht u met hervatten tot u bericht heeft ontvangen van uw 
leidinggevende. U behoort uw werkhervatting zo spoedig mogelijk telefonisch aan de leidinggevende en aan Arbo 
Concern te melden. 
 
Indien u zich niet of te laat hersteld meldt zijn eventuele extra kosten die in rekening worden gebracht door de 
Arbodienst of UWV voor rekening van de werknemer. Deze kosten zullen op het salaris in mindering worden 
gebracht indien medewerker betreffende zijn herstelmelding nalatig is geweest. 
 
15. Terugkeer op de werkplek 
 
Kortdurend verzuim: Uw direct leidinggevende zal u begeleiden. 
 
Langdurig verzuim: Voordat u aan het werk gaat zal uw leidinggevende of diens vervanger met u in een persoonlijk 
gesprek de (mogelijke) veranderingen die plaats hebben gevonden gedurende uw afwezigheid bespreken.  
 
Hervatten op arbeidstherapeutische basis: In samenspraak met Arbo Concern en de leidinggevende zal worden 
gekeken welke werkzaamheden u wel kunt verrichten. Uw leidinggevende zal u op de hoogte stellen van de 
werkzaamheden die van u verwacht worden. Van deze terugkeergesprekken zal uw leidinggevende een verslag 
maken voor in het reïntegratiedossier. 
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16. Doktersbezoek 
 
Onder doktersbezoek wordt verstaan een bezoek aan tandarts, huisarts en/of specialist of therapeut. Probeer 
doktersbezoek buiten werktijd te laten plaatsvinden. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, zul je na overleg met je 
leidinggevende, zoveel mogelijk het doktersbezoek dan aan het begin of aan het einde van de werkdag plannen.  
 
17. Arbeidsconflicten en spanningen in de privé situatie 
 
Conflicten tussen u en Stichting BSO Popeye (hieronder dient u alle werkrelaties te verstaan) en/of spanningen in 
de privé-situatie zijn géén grondslag voor arbeidsongeschiktheid. Indien u van mening bent dat een conflict 
onoplosbaar is en u meent uw werkzaamheden niet te kunnen voortzetten of te hervatten, dient u direct contact 
op te nemen met de leidinggevende of personeelsfunctionaris en Arbo Concern. 
 
18. Arbeidsongeschiktheid en vakantie 
 
Indien u tijdens uw arbeidsongeschiktheid op vakantie wilt gaan, dient u dit in elk geval vooraf te melden en 
schriftelijk toestemming te vragen aan uw werkgever. De werkgever kan hierover advies inwinnen bij Arbo 
Concern. Indien Arbo Concern van mening is dat uw vakantie-activiteiten of uw bestemming uw herstel kan 
belemmeren, heeft Stichting BSO Popeye het recht u géén toestemming voor vakantie te verlenen. 
 
Mocht u besluiten gedurende uw arbeidsongeschiktheid met vakantie te gaan dan worden de opgenomen 
vakantiedagen gewoon in mindering gebracht op uw totale tegoed aan vakantiedagen. Ook indien u gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt bent en gedeeltelijk op arbeidstherapeutische basis werkt/ gedeeltelijk hersteld bent, zullen uw 
vakantiedagen volledig in mindering worden gebracht op uw tegoed aan vakantiedagen. 
 
19.  Arbeidsongeschiktheid tijdens verblijf in binnenland en buitenland 
 
Indien u tijdens een verblijf in binnenland of buitenland ziek wordt, meldt u dit volgens de procedure genoemd 
onder punt 1. Tevens moet u zich direct onder behandeling van een arts stellen en dient u zich te melden bij een 
centraal medisch meldpunt (zie punt 19). Bij melding aan Stichting BSO Popeye en Arbo Concern dient u het juiste 
verblijfsadres met telefoonnummer en de datum van de eerste ziektedag door te geven. 
 
De behandelende arts dient een schriftelijke verklaring op te stellen die de volgende gegevens bevat: 
 
• naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de betreffende arts; 
• de datum van het medisch onderzoek; 
• de klachten van betrokkene met de datum van aanvang en de door de arts(en) gegeven medische 

behandeling (onderzoek, medicijnen en advies); 
• verklaring over de beperkingen in het functioneren en wat er is gedaan om het herstel te bevorderen. 
 
Deze schriftelijke verklaring dient u direct aan Stichting BSO Popeye te sturen per e-mail of expresse brief. 
 
E-mail: pz@bsopopeye.nl 
Expresse brief: Stichting BSO Popeye, Prinses Marijkestraat 1, 1111 EH  DIEMEN  
 
Aan de hand van de verklaring zal de Arbodienst uw arbeidsongeschiktheid beoordelen. Daarnaast kan Arbo 
Concern het gewenst achten dat u voor medische controle door de Arbodienst zelf in Nederland terugkeert. In een 
dergelijk geval dient u direct gevolg te geven aan een oproep van Arbo Concern om terug te keren naar Nederland. 
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20. Langer verblijf in het buitenland door arbeidsongeschiktheid 
 
Indien u niet binnen de afgesproken vakantietijd weer terug kunt zijn voor werkhervatting, dient de reden daarvoor 
duidelijk te worden aangegeven bij uw werkgever en Arbo Concern. Hierbij dient tevens vermeld te zijn waarom 
een eventuele verdere behandeling persé in het buitenland ondergaan moet worden en er geen vervoer naar 
Nederland mag plaats vinden. Elk land beschikt over een centraal medisch meldpunt waar u zich voorts ter plekke 
dient te melden. Van deze instantie dient u een schriftelijke verklaring te verkrijgen met daarin vermeld de datum 
waarop u zich bij deze instantie heeft ziekgemeld. Arbo Concern of de daar behandelend arts kunnen u informeren 
over de wijze waarop deze instanties te bereiken zijn. 
 
Enkele adressen: 
Engeland:  National Health Care 
Frankrijk: Caisse Nationale d’Assurance Maladie (adres via het gemeentehuis) 
Duitsland: Algemeine Ortskrankenkasse 
Griekenland: Irdyma Koinonikan Asphaliseon (l.K.A.) 
Marokko: Caisse Nationale de la Securite Sociale. 
Portugal: districtskantoor Caixa de Previdencia 
Spanje:  Instituto Nacional de Prevision 
Turkije:  Instituut voor Sociale verzekering (Sosyal Sigortalax Kurumu)  
 
Indien u de hierboven genoemde regels strikt in acht neemt en de Arbodienst een bevestigend oordeel geeft over uw 
arbeidsongeschiktheid, behoudt u uw aanspraak op uw vakantierechten. 
 
21. Langdurige arbeidsongeschiktheid en reïntegratie 
 
Wanneer het er naar uitziet dat uw arbeidsongeschiktheid langdurig gaat worden (langer dan 6 weken) zal de 
Arbodienst een advies geven over de mogelijkheden tot herstel en reïntegratie. Dit advies wordt afgegeven in de 6e 
week van uw arbeidsongeschiktheid. In het kader van de nieuwe richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter 
gaan werkgever / Arbo Concern en werknemer vervolgens een strak geregeld reïntegratietraject opstarten. 
 
21.1 Acht weken arbeidsongeschikt en Plan van Aanpak 
 
Omdat werkgever en werknemer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor herstel en reïntegratie van zieke 
werknemers stelt Stichting BSO Popeye / Arbo Concern samen met de werknemer uiterlijk in de 8e week van 
arbeidsongeschiktheid een Plan van Aanpak voor herstel en reïntegratie op. Het advies van de arbodienst dient 
hiervoor als uitgangspunt. In dit Plan van Aanpak (verder PvA) worden de gemaakte afspraken en procedures met 
betrekking tot het komen van een zo spoedig mogelijk herstel en reïntegratie vastgelegd. Het PvA zal door beide 
partijen voor akkoord moeten worden ondertekend.  
 
21.2 Bijstelling Plan van Aanpak 
 
Zowel werkgever, werknemer en Arbo-dienst zijn verplicht minimaal 1 keer per 6 weken de reïntegratieactiviteiten 
met elkaar te bespreken. Dit gesprek wordt vastgelegd in het reïntegratiedossier. Eventuele nieuwe afspraken 
rondom reïntegratie worden vastgelegd in een bijstelling van het PvA (zie hierboven). 
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21.3 WIA-aanvraag 
 
Bent u na 1 jaar en 39 weken niet (volledig) hersteld, dan ontvangt u aanvraagformulieren voor de WIA. Als u deze 
formulieren niet automatisch ontvangt moet u ze zelf aanvragen bij het UWV. Bij de WIA -aanvraag moet u uw 
reïntegratieverslag indienen. Het reïntegratiedossier dat gedurende de gehele ziekteperiode is bijgehouden vormt, 
samen met het advies dat de arbo-dienst, de basis voor het reïntegratieverslag. Het UWV beoordeelt op basis van 
dit verslag of er voldoende is gedaan om de werknemer weer te reïntegreren. Als het UWV van menig is dat een 
van beide partijen onvoldoende actie heeft ondernomen om de reïntegratie tot een succes te maken heeft dit 
sancties tot gevolg. Het is dus zaak dat u en Stichting BSO Popeye zich actief opstellen gedurende de 
reïntegratieperiode. 
 
21.4 Uitstel WIA-aanvraag 
 
In sommige gevallen kan Stichting BSO Popeye in overleg met de medewerker gezamenlijk bij het UWV verzoeken 
de WIA-aanvraag uit te stellen. Hierdoor wordt de periode voor reïntegratie verlengd. Dit kan worden gedaan 
wanneer volledige reïntegratie binnen de verlengde termijn is te verwachten. Hiermee kan worden voorkomen dat 
voor een relatief korte periode een WIA-uitkering wordt toegekend, met alle gevolgen van dien. Als het UWV 
conform het verzoek beslist de wachttijd WIA te verlengen, moet de Stichting BSO Popeye gedurende deze periode 
wel 70% van het loon blijven doorbetalen. 
 
21.5 Deskundigen Oordeel 
 
Als werkgever of werknemer vinden dat de andere partij niet genoeg inspanningen verricht om te komen tot een 
snelle reïntegratie kan er, tegen een vergoeding, een deskundigenoordeel (second opinion) worden aangevraagd 
bij het UWV. 
 
21.6 Sancties Wet Verbetering Poortwachter 
 
Meewerken aan herstel en reïntegratie is niet vrijblijvend. Indien u niet of onvoldoende aan uw herstel of 
reïntegratie meewerkt, kan dit tot inhouding van het loon of aanvraag van het ontslag leiden. Het niet of te weinig 
mee werken aan reïntegratie of herstel kan daarnaast leiden tot het besluit van het UWV een lagere uitkering of - 
in het ergste geval- helemaal geen uitkering toe te kennen. 
 
Als Stichting BSO Popeye echter onvoldoende inspanningen verricht heeft om de werknemer te reïntegreren kan 
dit tot gevolg hebben dat Stichting BSO Popeye wordt verplicht het loon een jaar langer door te betalen. Indien er 
bij uw eigen werkgever geen mogelijkheden zijn om te reïntegreren kan dit ook bij een andere organisatie dan 
Stichting BSO Popeye plaatsvinden. 
 
22. Vangnet ziektewet bij einde dienstbetrekking 
 
Als de dienstbetrekking van de zieke medewerker afloopt tijdens de eerste 104 weken ziekte is voor de rest van de 
periode tot 104 weken een uitkering op grond van de ziektewet mogelijk. Stichting BSO Popeye moet dan op de 
laatste dag van de dienstbetrekking een aanvraag voor ziekengeld indienen bij het UWV. 
 
Wanneer een medewerker bij het einde van de dienstbetrekking korter dan 10 weken ziek is of wanneer er volgens 
de arbodienst geen langdurig verzuim dreigde (volledige hervatting in eigen werk verwacht binnen drie maanden, 
zonder de noodzaak van interventies of bespoediging daarvan) dan moet Stichting BSO Popeye per einde van een 
dienstbetrekking een verkort reïntegratieverslag opstellen en tegelijk met de aanvraag voor het ziekengeld aan het 
UWV overleggen.  
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In alle andere situaties dient de werkgever bij einde dienstverband gedurende ziekte een eindevaluatie van het 
Plan van Aanpak WIA uiterlijk op de laatste dag van de dienstbetrekking aan het UWV te overleggen. Het UWV 
beoordeelt dan de reïntegratie-activiteiten van Stichting BSO Popeye en de medewerker. Bij niet of onvoldoende 
inspanning van de werkgever, kan het UWV het te betalen ziekengeld op Stichting BSO Popeye verhalen. Bij niet of 
onvoldoende inspanning van de werknemer kan het UWV korten op de ziekengelduitkering van de werknemer. 
 
23. Arbeidsongeschiktheid en tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer/bedrijfseigendommen/faciliteiten 
 
• Indien u langer dan drie weken achter elkaar afwezig bent door ziekte of verlof (bijvoorbeeld 

zwangerschapsverlof) wordt de tegemoetkoming van de reiskosten tijdelijk stopgezet tot u weer uw 
werkzaamheden hebt hervat. 

 
In het kader van een re-integratieplan kan de leidinggevende met u tot andere afspraken komen. Dit kan alleen op 
initiatief van de leidinggevende. Op het moment van arbeidsongeschiktheid naar in elk geval volledig WIA-schap 
zullen alle bedrijfseigendommen moeten worden ingeleverd. 
 
24. Arbeidsongeschiktheid en werkplekonderzoek hulpmiddelen 
 
Indien er sprake is van blijvende fysieke medische beperkingen naar aanleiding van uw arbeidsongeschiktheid zal er 
uitsluitend op voordracht van Arbo Concern een verzoek bij Stichting BSO Popeye ingediend kunnen worden tot 
aanpassing van de werkplek of een werkplekonderzoek. Honorering van een dergelijk verzoek ligt uitsluitend bij 
Stichting BSO Popeye in samenspraak met Arbo Concern en is bindend. 
 
25. Sancties 
 
Om uw arbeidsongeschiktheid te kunnen constateren is het van groot belang dat u bovenstaande procedures in 
acht neemt. Regels zijn vastgesteld om nageleefd te worden. Medewerkers die willens en wetens en met duidelijk 
aantoonbare opzet de regels niet naleven, zullen daartoe éénmaal schriftelijk worden gewaarschuwd. Bij een 
tweede constatering dat de regels niet nageleefd worden, is Stichting BSO Popeye bevoegd om sanctionerende 
maatregelen te nemen. Deze maatregelen behelzen - maar zijn niet beperkt tot -schriftelijke waarschuwing, 
inhouding van verlofdagen of salaris en ontslag. 
  
 
Gelezen en akkoord werknemer: 
 
 
Naam: 
 
 
Plaats en datum: 

…………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………… 

 
 
Handtekening: 

 
 
…………………………………………………………………… 

 


