
Wanneer is iets
geen ziekmelding?

Uiteraard begrijpen wij het heel goed dat als 
bijvoorbeeld je kind ziek is of je een dierbare hebt 
die ziek is, je daar graag zelf voor wilt zorgen. 
Ook begrijpen wij dat als je financiële problemen 
hebt of in scheiding bent, dit veel zorgen met 
zich meebrengt. Of je hebt te maken met een ca-
lamiteit zoals een kapotte auto en daardoor kun 
je niet naar je werk komen. Een bezoek aan de 
tandarts of huisarts is geen ziekmelding, hiervoor 
geldt kort verzuimverlof. 

Graag denken wij dan met je mee. Alleen is het 
wel belangrijk om te weten, dat dit geen ziekmel-
ding is, maar bijvoorbeeld met zorgverlof of een 
vrije dag ingevuld kan worden. Neem hierover 
contact met ons op, dan kunnen we samen na-
denken over een passende oplossing.

Wanneer je 3 keer of vaker binnen 12 maanden 
ziek bent dan is er sprake van frequent verzuim. 
In dat geval nodigen wij jou uit voor een gesprek 
bij ons op kantoor.

Wij zijn betrokken bij onze mensen en realiseren 
ons dat niemand graag ziek is. Daarom vinden wij 
het belangrijk dat als jij vaker ziek bent, we samen 
in gesprek gaan om te kijken hoe wij hier verbe-
tering in aan kunnen brengen. Ook zijn wij er voor 
jou als je zorgen hebt. Dan kunnen wij jou helpen 
en specialisten inzetten, zodat we voorkomen dat 
jij uitvalt.

Ben je vaker
per jaar ziek?

Loopt je contract af?
Op het moment dat je contract afloopt en je 
nog arbeidsongeschikt bent, dan zal je ziek uit 
dienst gaan. Cottus heeft ervoor gekozen om 
Eigen Risicodrager te zijn voor de Ziektewet. Dit 
betekent dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de 
uitbetaling van de ziektewetuitkering en voor de 
verdere verzuimbegeleiding. De uitvoering van 
de ziektewet hebben wij uitbesteed aan HCS. 
Zij zullen de verzuimbegeleiding voortzetten 
gedurende de periode van de Ziektewet. Naast 
de begeleiding verzorgt HCS ook de uitbetaling 
van de ziektewetuitkering.
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Ik ben ziek, en nu?
1. Je meldt je ziek bij jouw opdrachtgever 

voordat je werkdag daadwerkelijk begint. 
Het is belangrijk dat je opdrachtgever 
weet dat je niet komt i.v.m. de geplande 
werkzaamheden. Hoe eerder je dit kenbaar 
maakt, hoe beter. 

2. Tussen 8.30-9.00 uur, neem je telefonisch 
contact op met je Projectmanager. 
Het telefoonnummer vind je op cottus.nl/ 
vestigingenoverzicht. Je Projectmanager 
zal de ziekmelding registreren en doorge-
ven aan onze Arbodienst HCS, verder te 
noemen HCS. Krijg je de voicemail, spreek 
dan duidelijk je naam en je telefoonnummer 
in. Je wordt dan teruggebeld. 
 
LET OP: Bel je niet met je Projectmanager, 
dan is je ziekmelding ook NIET geregis-
treerd. Dit heeft consequenties (zie punt 
3). Mocht je niet bereikbaar zijn wanneer jij 
wordt teruggebeld, kan je ziekmelding ook 
niet in ontvangst worden genomen. Kortom, 
zorg dat je goed bereikbaar bent. 

3. Als je bovenstaande afspraken (punt 1+2) 
niet nakomt, is je ziekmelding te laat. 
Deze dag wordt geschreven als (onbe-
taald) verlof. 
Gedurende de periode dat je ziek bent, is 
het belangrijk dat je goed bereikbaar bent. 
Zodra jouw ziekmelding is doorgegeven aan 
HCS, zullen wij je samen met de ondersteu-
ning vanuit HCS hierbij verder begeleiden. 
 
Zij beschikken over de juiste professionele 
begeleiding bij ziekte. De eerste 14 dagen 
van ziekte zal je contact houden met je Pro-
jectmanager. Daarnaast willen wij jou

ook telefonisch bereiken of kunnen we je uitnodi-
gen voor een gesprek op kantoor/locatie of bij je 
thuis langs gaan. Uiteraard alles met als doel jou 
zo goed mogelijk te begeleiden.

Indien jij niet bereikbaar bent voor HCS of voor 
ons, zullen wij een geen gehoor procedure op-
starten. Wat tot gevolg kan hebben dat jouw loon 
wordt opgeschort of dat er een andere maatre-
gel wordt getroffen. 

Team Verzuim & Inzetbaarheid van Cottus  
Team Verzuim & Inzetbaarheid ondersteunt de 
Projectmanager gedurende jouw arbeidson-
geschiktheid en begeleidt jou direct of indirect 
tijdens het gehele verzuimtraject. Hierbij wordt 
de vestiging en de opdrachtgever uiteraard in 
betrokken.

Gedurende het verzuimtraject hebben jullie
samen de focus op de mogelijkheden die er zijn
in (aangepast) werk. Hoe je deze kan benutten
en wat je nodig hebt voor een (duurzaam)
herstel. We doen dit, omdat wij geloven dat
werken positief bijdraagt aan herstel.

Het is goed om te weten dat je vanuit de Wet 
Verbetering Poortwachter verplicht bent om mee 
te werken aan re-integratie, op de vestiging, 
bij de Vakschool, onze opdrachtgevers, maar 
ook een andere partij buiten Cottus. Het kan zijn 
dat jij wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts. 
Wanneer je een uitnodiging hiervoor krijgt, ben je 
verplicht om naar de afspraak gehoor te geven. 
Wanneer je niet aan bovenstaande verplichtin-
gen voldoet, dan kunnen hiervoor maatregelen 
worden getroffen, zoals het verhalen van de 
kosten voor de bedrijfsarts als je zonder tijdige 
afzegging niet verschijnt op het spreekuur.



Ik ben beter, en nu?
1. Gedurende je arbeidsongeschiktheid heb 

je met HCS afspraken gemaakt over je 
herstel. HCS maakt met jou een voorlopige 
herstelafspraak. Als het niet lukt om je 
werkzaamheden weer te hervatten, dien 
je dit voor 09.30 uur bij HCS (088 181 00 
00) te melden. Heb jij geen contact opge-
nomen, dan gaan wij ervan uit dat jij je werk-
zaamheden weer hebt hervat en zien wij dit 
als een betermelding. Blijkt dit niet het geval 
te zijn, dan worden je uren gecompenseerd 
met verlofuren of onbetaald verlof. 

2. Ben je eerder beter dan je herstelafspraak 
staat ingepland? Dan vinden wij dat heel 
fijn voor jou! Bel direct met je Projectmana-

         ger om aan te geven dat je weer gaat star-
         ten. Hoe eerder wij dit weten, hoe sneller we
         je weer aan het werk kunnen helpen. 

3. Mag ik op vakantie als ik ziek ben? Dan 
moet je hiervoor toestemming vragen bij 
HCS en Cottus. Dit verzoek dient minimaal 
2 weken van tevoren schriftelijk worden 
ingediend. HCS of Cottus kan dan de af-
weging maken of je hier toestemming voor 
krijgt. Verblijf in het buitenland of vakantie 
mag geen belemmering vormen voor je 
herstel. Een verblijf in het buitenland of 
vakantie onthoudt je ook niet van de plich-
ten die voortvloeien uit de Ziektewet en 
Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De 
vakantiedagen zullen worden afgeschreven 
van je vakantiedagen.

Het percentage waar je recht op hebt bij ziekte hangt af van onder welke cao je arbeids-
overeenkomst valt. Het percentage hangt af van het aantal maanden dat je ziek bent, of 
je in dienst bij Cottus bent of ziek uit dienst bent gegaan. Ook kan er sprake zijn van een 
wachtdag(en).
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