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Het ziekteverzuimreglement met uitzendbeding (Fase 1 & 2)  
Transport People heeft de uitvoering van de ziektewet ondergebracht bij het UWV.  

 

Ziekmelding  

Indien je ziek bent, meld je dit persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch* bij je 

direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent. Je meldt je persoonlijk en telefonisch af 

bij Transport People, vanaf 8.30 en voor 9.30 uur. 

 

Locatie Maasdijk: 0174 – 628 008 

Locatie Aalsmeer: 0297 – 74 53 25 

Locatie Tilburg:  013 – 303 18 78 

 

Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je je persoonlijk af bij je directe leidinggevende, bij thuiskomst 

bel je naar Transport People. Transport People verwerkt je ziekmelding bij het UWV.  

 

Reeds uit dienst en binnen vier weken ziek? 

Ben je reeds uit dienst en wordt je binnen 4 weken ziek? Dan moet je deze ziekmelding op de eerste 

ziektedag aan uw (ex) werkgever doorgeven. 

 

Thuisblijven  

Na je ziekmelding ontvang je een digitale vragenlijst in je digitale omgeving “Mijn UWV”. Na het invullen 

van deze vragenlijst zal het UWV contact met je opzoeken. Ook kun je een oproep verwachten voor het 

spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor je beschikbaar dient te zijn. Als je op een ander adres verblijft, 

die je dit direct te melden bij het UWV. 

 

Bereikbaarheid 

Om het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan 

is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. Er zal regelmatig contact zijn met het UWV. Je dient zowel 

telefonisch als per e-mail bereikbaar te zijn. Je ontvangt berichten van het UWV in uw digitale omgeving 

“Mijn UWV”. Je doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. In verband met de Wet 

Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken.  

 

Mijn plichten 

Denk eraan dat je vanaf het moment dat je een Ziektewetuitkering krijgt, een aantal plichten hebt. Dat 

zijn regels waar je je aan moet houden. Het UWV kan zo bepalen of je recht hebt op een uitkering, hoe 

hoog je uitkering wordt en hoelang je deze krijgt. Hou je je niet aan je plichten? Dan krijg je tijdelijk 

minder of geen uitkering en/of een boete. Als je te veel uitkering hebt ontvangen, dan moet je dat 

bedrag terug betalen. Een greep uit deze plichten zijn: 

• Geef de juiste informatie over jezelf en je situatie 

• Laat het UWV de documenten zien, waar ze om vragen 

• Geef wijzigingen door 

• Kom naar afspraken bij het UWV 

 

Activiteiten gericht op werkhervatting 

Tijdens je arbeidsongeschiktheid dien je alle adviezen van je behandelaar, bedrijfsarts en je 

contactpersoon van het UWV gericht op je re-integratie naar eigen of passend werk op te volgen. Je 

overige activiteiten mogen uw re-integratie niet belemmeren. 
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Herstel 

Zodra je beter bent, dien je dit direct te melden bij het UWV en je (ex) werkgever Transport People. Je 

hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is 

mogelijk dat je gedeeltelijk je werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat 

verrichten. Voor de overige uren waarvoor het recht op ziekengeld bestaat, dien je je te houden aan de 

regels in dit reglement. 

 

Verblijf in het buitenland 

Indien je tijdens je vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt en je wilt niet dat deze ziekendagen als 

vakantiedagen worden aangemerkt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in 

Nederland. Het is belangrijk dat je je ziekmelding tijdens de vakantie goed kan onderbouwen. Daarom is 

het van belang dat je beschikt over een medische verklaring van een erkende medische instantie in het 

Nederlands of Engels. De medische verklaring bevat de datum, diagnose en uw behandeling. Ook tijdens 

je verblijf in het buitenland is het belangrijk om telefonisch en digitaal bereikbaar te zijn. Wanneer je 

tijdens je vakantie ook weer hersteld kan worden gemeld, dien je dit direct door te geven aan het UWV. 

 

Op vakantie tijdens ziekte 

Als je tijdens ziekte op vakantie wilt, dan dien je dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk bij 

het UWV te melden. Het UWV zal je verder informeren over de aanvraagprocedure en de bereikbaarheid 

tijdens je vakantie.  

 

Ziekengeld 

Je hebt mogelijk 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt uitbetaald. Wachtdagen zijn niet aan de 

orde wanneer je binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste 

ziekmelding al rekening is gehouden met wachtdagen. Uiterlijk de zesde week van je ziekmelding zal het 

UWV wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van het ziekengeld is gebaseerd op je 

dagloon. Het dagloon wordt berekend conform het dagloonbesluit werknemersverzekeringen. In deze 

uitkering is ook het vakantiegeld opgenomen. Je loongegevens worden verkregen uit de polis 

administratie van het UWV. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor je ziekengeld, dienen 

direct door je gemeld te worden aan het UWV. Indien je je niet houdt aan deze regels, zal dit gevolgen 

hebben voor je ziektewetuitkering.  

 

AZW  

Indien je ziek bent in fase 1 of 2, heb je recht op een aanvullende ziektewet uitkering (AZW). De 

bepaling van de AZW is vastgelegd in de NBBU CAO. De aanvulling kan starten zodra het UWV je 

ziektewetuitkering heeft uitgekeerd. Ongeveer 4 weken na je ziekmelding ontvang je de officiële 

beslissing van het UWV. Vanaf het moment dat het UWV de officiële beslissing heeft verstuurd is het 

mogelijk om je AZW aan te vragen bij je ex-werkgever Transport People. De betaling van je aanvullende 

ziektewet is afhankelijk van wanneer je jouw uitkeringsspecificatie(s) van het UWV mailt naar 

administratie@transportpeople.nl. De betaling vanuit Transport People wordt verwerkt in een 4-

wekelijkse cyclus.  

 

Privacy 

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. 

 

* Rechtstreeks persoonlijk telefonische melding: 

Meldingen per sms of whatsapp worden niet als rechtsgeldige melding aangenomen. 

 

Meer informatie over het ziekmelden bij het UWV kunt u vinden op www.uwv.nl.    
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