
Verzuim-
coach Bedrijfsarts

Bart Wilke 
hrm@dunea.nl en via  

aanvraagformulier

Jaqueline van Erve 
      jecasemanager@outlook.com

06 15 88 02 53

Gijs Ooms 
gijs.ooms@fysergo.nl

06 15 04 89 34

Hessel de Vries 
    hessel.de.vries@fysergo.nl

06 21 21 01 51

Bedrijfsarts

Verzuim-
coach

Vitaliteits-
coach

Bedrijfs-
fysio

Neem contact op met je 

HRM business adviseur 

HRM

Een van je medewerkers 
meldt zich ziek.

Het is belangrijk dat je bovenstaande stappen 
zorgvuldig doorloopt. Samen zijn jij en je 

medewerker verantwoordelijk voor een snel herstel.

Heb je vragen over verzuim? 
Je HR-adviseur staat altijd voor je klaar.

• Hoe gaat het met je? Hoe lang denk je ziek te zijn?

• Wat is de hulpvraag?

• Kun je thuis nog (deels) werken? 

• Wie gaat de ziekmelding in YouPP doen?

• Wat spreken we af over het volgende contactmoment?

Onder het kopje 

‘verzuimdossier’ staan 

de noodzakelijke acties 

conform WvP die je 

moet uitvoeren.

Laat je bellen
of bel zelf

Beoordeel
direct

Bespreek:

Bespreek:

Gebruik YouPP

Weer beter? 

3x of vaker ziek 
in de afgelopen 
12 maanden? 

Is het een griepje of  

is er meer aan de hand? 

Er zijn verschillende 

deskundigen die jou  

en je medewerker 

kunnen adviseren  

en ondersteunen  

in het herstel. 

Dan dreigt langdurig 

verzuim. Ga in gesprek 

met de medewerker of 

er iets aan de hand is 

waar je bij kunt helpen. 

Afhankelijk van de 

situatie kun je terecht 

bij de Verzuimcoach of 

de Bedrijfsarts.

Let op: sla geen medische- en privacygevoelige  
informatie op in het dossier van de medewerker! !

Leg de afspraken vast! !

Stappenplan verzuimprotocol

zie stap 2

• Hoe voel je je nu?

• Kun je eventueel deels het werk weer oppakken?

• Heb je mijn ondersteuning nodig?

• Wie geeft de hersteld-melding door in YouPP?

•  Heb je behoefte aan deskundige  
ondersteuning of advies?
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