Procedure ziek- en herstel melden
Wanneer meld ik mijn medewerker ziek/hersteld?
Ziek melden
• De medewerker meldt zich voor de afgesproken tijd ziek bij de werkgever op de dag dat hij/zij
daadwerkelijk ziek wordt (dit kan een vrije dag zijn).
• De werkgever geeft de ziekmelding vóór 09:00 uur door aan de afdeling Salaris- en werkgeversadviseurs Verzuimadministratie.
• Na verzending van de ziekmelding aan de verzuimverzekeraar en/of arbodienst kan de arbodienst indien
nodig actie ondernemen. Dit is afhankelijk van het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft.
Hersteld melden
• De medewerker meldt zich beter bij de werkgever op de dag dat hij/zij niet meer ziek is (dit kan een vrije
dag zijn).
• De werkgever geeft de herstelmelding direct digitaal door aan de afdeling Salaris- en werkgeversadviseurs
- Verzuimadministratie.
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Hoe meld ik mijn medewerker ziek/ hersteld?
Ziek- en hersteldmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk doorgegeven worden. Telefonische meldingen
kunnen wij niet accepteren, wij vragen u om dit digitaal door te geven.
Dit kan op twee manieren:
• Ziek- en herstelmeldingen geeft u per e-mail aan ons door via verzuimadministratie@vvaa.nl of
• Via www.mijnvvaa.nl
Wat hebben wij nodig?
Wij hebben in ieder geval de volgende gegevens nodig bij een ziekmelding:
• datum 1ste ziektedag
• percentage ziek
• het telefoonnummer waarop de medewerker te bereiken is
• of er sprake is van een arbeidsgehandicapte medewerker, ziekte t.g.v. ongeval, zwangerschapsverlof of
ziekte als gevolg van zwangerschap.
En bij een (gedeeltelijke) herstelmelding:
• datum 1ste dag van herstel, ofwel waarop medewerker weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat
• percentage herstel
UWV meldingen (zwangerschap, arbeidsgehandicapte, ziek uitdienst meldingen) moeten binnen 2 dagen
bekend zijn bij het UWV. Wij verzoeken u dan ook deze meldingen per ommegaande aan ons door te geven
om onnodige boetes te voorkomen.
Bij verzekeraars moeten de meldingen tevens binnen 2 dagen bekend zijn. De eigen risicotermijn wordt
gerekend vanaf de datum waarop de melding bij de verzekeraar wordt doorgegeven.
Bij onvolledige informatie of te late melding kunnen wij de melding niet correct en/ of tijdig verwerken en
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele financiële gevolgen.

