Wat te doen bij ziekte?
Op het moment dat je ziek bent, volg je simpelweg de volgende stappen:

1. Meld je zo snel mogelijk, vóór 09:00 uur, ziek bij zowel het bedrijf waar je
werkt als bij FlevoDirect uitzendbureau;
2. Bel FlevoDirect op nummer: 036 521 8160;
3. Nummer bedrijf:

..........

(zie voorkant van je contract)

4. Als er nog geen medewerker aanwezig is op kantoor om de telefoon op
te nemen, kun je een voicemailbericht inspreken.
Let op!




De eerste twee ziektedagen gelden als wachtdagen. Op deze dagen zal je niet worden doorbetaald. Na
deze wachtdagen zal je terechtkomen in de ziektewet bij het UWV.
Het is belangrijk dat je telefonisch bereikbaar bent! Dit voor zowel FlevoDirect als het UWV. Zij zullen
je informeren over de gevolgen van ziekte en nemen de klachten met je door;
Houd er rekening mee dat het uitbetalen van ziektegeld niet eerder dan in de 4 e week, vanaf je
ziekmelding, op je bankrekening gestort wordt.

Wat te doen wanneer je weer beter bent?
1. Zodra je weer beter bent, neem je contact op met FlevoDirect
uitzendbureau en het bedrijf waar je werkzaam bent geweest;
2. Wanneer je bent ziek gemeld bij het UWV, dien je het UWV ervan op de
hoogte te brengen dat je weer beter bent. Doe dit niet te laat! Wanneer
je jezelf te laat beter meld riskeer je namelijk een boete;
3. UWV beter melden: “betermelder” op internet. Inloggen met je DigiD
inlogcode. Geen internet?
UWV bellen! Tel: 0900 9294 (maandag t/m vrijdag van 08:00 – 18:00 uur)

Voor een nadere toelichting van verdere informatie verwijzen wij je door naar het “ziekteverzuim
reglement” (aan de achterzijde van deze pagina). Tevens kan je voor vragen contact opnemen met
FlevoDirect uitzendbureau.

Ziekteverzuimreglement (met uitzendbeding)
Ziek?
1) U meldt zich vóór aanvang werktijd ziek bij het bedrijf waar u werkzaam bent én
2) U dient zich vóór 09:00 uur ziek te melden bij FlevoDirect uitzendbureau (tel. 036-521 8160)
Mochten wij nog niet aanwezig zijn, dan kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat. Wij
zullen dezelfde dag nog contact met u opnemen.

Ziekteverzuimreglement van het UWV
FlevoDirect uitzendbureau zal u ziekmelden bij het UWV.
De eerste twee ziektedagen gelden als wachtdagen. Deze worden niet uitbetaald. Na deze twee
wachtdagen hebt u in de regel recht op een ziektegelduitkering van het UWV.
Binnen een paar dagen nadat u ziek bent geworden, zal één van de medewerkers van het UWV
telefonisch contact met u opnemen of bij u thuis langskomen om te informeren wat uw klachten zijn
en hoe het met u gaat. U kunt ook uitgenodigd worden om aan te komen op het spreekuur.
Het is belangrijk dat u gedurende uw ziekte ten alle tijden telefonisch bereikbaar bent op het door u
opgegeven telefoonnummer, zowel voor het UWV als voor FlevoDirect uitzendbureau.
Mocht u op een ander verpleegadres dan uw thuisadres, verblijven dan dient u dit door te geven aan
de medewerkers van FlevoDirect uitzendbureau en het UWV.
Belangrijk is dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken. Indien u zich niet aan de regels houdt, kan
dat gevolgen hebben voor uw eventuele Ziektewet- uitkering.

Uitbetaling van het ziektegeld
Houd er rekening mee dat de eventuele ziektegelduitkering niet eerder dan in de vierde week vanaf
uw ziekmelding op uw bankrekening wordt gestort. De hoogte van de eventuele uitkering is
afhankelijk van de gewerkte uren in de periode van 52 weken voorafgaand aan de ziekmelding.
70% van het ziektegeld wordt door het UWV uitbetaald. De resterende 20% wordt uitbetaald door
FlexCom4. De uitbetaling van deze aanvulling geschiedt ná uitbetaling van het UWV.

Beter?
1) U meldt zich beter bij het bedrijf waar u werkzaam bent én
2) U meldt zich beter bij FlevoDirect uitzendbureau via telefoonnummer 036- 521 81 60 én
3) Als u ziek gemeld bent bij het UWV, dient u zichzelf beter te melden bij het UWV. Dit kunt u
doen via internet met de “Betermelder”:
http://www.uwv.nl/Particulieren/formulieren/Betermelder.aspx. Om in te loggen heeft u uw
DigiD inlogcode nodig. Heeft u geen toegang tot internet of werkt de Betermelder niet? Dan
kunt u zichzelf ook telefonisch beter melden bij het UWV, via telefoonnummer:
 0900- 9294 (maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur)
LET OP: Houd uw burgerservicenummer(BSN) bij de hand.

Vragen en actuele informatie
-

Vragen Ziektewet- uitkering UWV: tel. 0900 - 9294 óf online www.uwv.nl

-

Vragen aanvullende ziekteuitkering FlexCom4 : tel. 024 -3741666
óf online http://www.flexcom4.nl/nl/veel-gestelde-vragen

Uiteraard wensen wij u veel gezondheid en werkplezier toe!

