Ziekteverzuimreglement indien je werkt in fase A met uitzendbeding
Ziek?
Jij meldt je vóór aanvang werktijd ziek bij het bedrijf waar je werkzaam bent en uiterlijk voor 09:00
uur bij Janssen Jobs (tel. 06-22191161).
Ziekmelden kan alleen persoonlijk, dit kan niet met een SMS bericht, Whats app of een email.
De eerste twee dagen van je ziekteverzuim krijg je niet betaald, dit zijn wachtdagen. Je krijgt hiervoor
een compensatie in je loon de zo geheten wachtdagcompensatie.
Zodra je ziek wordt eindigt jouw uitzendovereenkomst en neemt het UWV de betalingsplicht en
begeleiding over. Janssen Jobs doet de ziekmelding naar het UWV toe.
Binnen een paar dagen nadat je ziek bent geworden, zal één van de medewerkers van het UWV
telefonisch contact met je opnemen of bij je thuis langskomen om te informeren wat uw klachten
zijn en hoe het met je gaat. JE kunt ook uitgenodigd worden om aan te komen op het spreekuur. Het
is belangrijk dat je gedurende uw ziekte altijd telefonisch bereikbaar bent op het door je opgegeven
telefoonnummer, zowel voor het UWV als voor Janssen Jobs.
Mocht je op een ander verpleegadres dan je thuisadres verblijven dan dien je dit door te geven aan
de medewerkers van Janssen Jobs, dit wordt dan automatisch aan het UWV doorgegeven.
Belangrijk is dat jij je houdt aan de gemaakte afspraken. Indien jij je niet aan de regels houdt, kan dat
gevolgen hebben voor je eventuele Ziektewet- uitkering en dus ook de uitbetaling van het ziektegeld.
Hou er rekening mee dat de eventuele ziektegelduitkering niet eerder dan in de vierde week vanaf je
ziekmelding op jou 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 21% wordt uitbetaald door Janssen Jobs.
De uitbetaling van deze aanvulling geschiedt nadat het UWV jouw dagloon schriftelijk heeft
bevestigd. Vragen en actuele informatie via de website van het UWV: www.uwv.nl
Beter?
Laat het ons weten en we gaan weer op zoek naar een baan. Wellicht dat je bij dezelfde
opdrachtgever terug kunt komen.
Als je ziek gemeld bent bij het UWV, dien jij jezelf beter te melden bij het UWV. Dit kunt je doen via
internet met de Betermelder. Ga naar onze website en klik bij de medewerkers-informatie op de link
betermelder UWV. Om in te loggen heeft je uw DigiD inlogcode nodig. Heeft je geen toegang tot
internet of werkt de Betermelder niet? Dan bel je ons en regelen we dit.

