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Spelregels bij ziekte tijdens re-integratietraject  
Wij hebben in het Plan van Aanpak afspraken met u gemaakt. Het kan ge-
beuren dat u ziek wordt en een afspraak niet kunt nakomen.  In deze folder 
vertellen we wat u dan moet doen. 

Ziekmelding
Als u ziek bent, neemt u direct contact op met uw werkcoach. U belt of mailt 
uw werkcoach voor 10.00 uur. Is uw werkcoach afwezig? Bel dan het alge-
mene nummer van BWRI (0598-373700). U kunt zich dan ziek melden bij 
een andere werkcoach. Wordt u tijdens een activiteit ziek? Bel of mail dan 
uw werkcoach binnen een uur. Kunt u zich niet zelf ziekmelden? Laat dan 
iemand anders dit voor u doen. U blijft zelf verantwoordelijk voor een tijdige 
ziekmelding.

  Uw werkcoach mag u niet zomaar alles vragen. De volgende vragen mag uw werk-

coach stellen. U moet op deze vragen een antwoord geven: 

 • wat het telefoonnummer is waarop u te bereiken bent;

 • op welk mailadres u bereikbaar bent; 

 • het adres waar u bent tijdens u ziekte;

 • hoe lang u denkt ziek te zijn;

 • wat u wel kunt;

 • of er sprake is van een verkeersongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.

  Doet u mee aan een werkstage, cursus of training? Dan hoeft u alleen door te geven 

 dat u ziek bent. 

Contact tijdens uw ziekte
In de tijd dat u ziek bent kan een controleur bij u langs komen.  Daarom 
moet u thuis zijn tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. U 
hoeft aan de controleur niet te vertellen wat u mankeert. 
In de tijd dat u ziek bent, belt uw werkcoach u 1 keer in de twee weken op. 
Uw werkcoach kan u uitnodigen voor een gesprek. Uw werkcoach kan ook 
een afspraak maken voor een huisbezoek.

Melding aan bedrijfsarts
Uw werkcoach geeft uw ziekmelding binnen een week door aan een medi-
sche dienst. De medische dienst regelt een afspraak met een bedrijfsarts.

 



 

   De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. 

De bedrijfsarts is er voor u en het BWRI. De bedrijfsarts beoordeelt uw ziekmelding. De 

bedrijfsarts nodigt u uit om op het spreekuur te komen. U bent verplicht te komen, tenzij 

u dat vanwege uw klachten niet kan. In dat geval zal de bedrijfsarts telefonisch of online 

contact met u opnemen of u thuis bezoeken. U moet telefonisch en thuis bereikbaar zijn 

voor de bedrijfsarts. Het kan zijn dat de bedrijfsarts een medisch onderzoek nodig vindt 

om uw ziekte goed te kunnen beoordelen. Dan moet u hieraan meewerken.  Het medisch 

 onderzoek wordt gedaan door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag u ook  doorverwijzen

   naar een specialist. U kunt de bedrijfsarts vragen contact op te nemen met uw huis-

arts of een specialist. De bedrijfsarts zal geen informatie bij uw huisarts of specialist 

opvragen zonder uw toestemming. De bedrijfsarts onderzoekt wat u wel en niet kan 

en hoelang uw ziekte kan gaan duren. De bedrijfsarts adviseert uw werkcoach.  Met dit 

advies gaan u en uw werkcoach kijken naar de afspraken in het Plan van Aanpak. Kunt 

u deze nog nakomen? Dan verandert er niets aan de gemaakte afspraken. Kunt u deze 

niet (meer) nakomen? Dan maakt u werkcoach nieuwe afspraken met u. De bedrijfsarts 

heeft een medisch beroepsgeheim en mag slechts beperkte informatie over u delen 

met het BWRI. De bedrijfsarts mag geen medische informatie of privézaken aan BWRI 

doorgeven.

Medewerking aan herstel
Tijdens uw ziekte werkt u optimaal mee aan uw herstel. U kunt dan zo snel 
mogelijk weer uw afspraken nakomen, die in uw Plan van Aanpak staan. Al-
leen wanneer de bedrijfsarts toestemming geeft kan uw werkcoach u hiertoe 
verplichten. Moet u meewerken aan een behandeling? Op advies van de 
bedrijfsarts kan uw werkcoach u verplichten een behandeling te volgen. 

Beter melden
Als u weer beter bent, neemt u direct contact op met uw werkcoach. U belt 
of mailt uw werkcoach voor 10.00 uur. Is uw werkcoach afwezig? Bel dan het 
algemene nummer van BWRI (0598-373700). U kunt zich dan beter melden 
bij een andere werkcoach. 
Doet u mee aan een werkstage, cursus of training? Dan moet u zich daar ook 
beter melden. Uw werkcoach zal bij de bedrijfsarts melden dat u beter bent.



Vakantie
Uw vakantie moet u afstemmen met uw werkcoach. U moet minimaal 2 we-
ken van te voren aanvragen door middel van het vakantieopgaaf formulier. 

Ander verzuim
Het kan zijn dat er onverwacht iets gebeurt waardoor u uw afspraken in 
het Plan van Aanpak niet kunt nakomen. Wat moet u dan doen? Hiervoor 
gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding. Zodra u weer kunt, gaat u de 
afspraken in het Plan van Aanpak weer nakomen

  Voorbeelden van onverwachte gebeurtenissen zijn:                                                                                                                            

• u moet naar de dokter en dit kan niet op een andere tijd dan tijdens uw afspraak, 

 •  overlijden van een directe familielid, 

 •  u heeft brand, 

 •  iemand heeft bij u ingebroken, 

 •  de waterleiding is kapot gegaan enz. 

 van gebeurtenissen die voor ons niet onverwacht zijn: verslapen, een verjaardag, het  

 missen van de trein of bus, u heeft geen vervoer om naar uw afspraak te gaan enz.  

Wat gebeurt er als u zich niet aan de spelregels houdt? 
De spelregels zijn niet vrijblijvend. Kunt u zich niet aan deze regels houden? 
Heeft u daar een belangrijke reden voor? Maak dan een afspraak met uw 
werkcoach. In dit gesprek kunt u uw reden bespreken. Neem bewijsstukken 
mee naar dit gesprek. Heeft u zich, zonder belangrijke reden, niet aan de 
regels gehouden?  Dan kan uw werkcoach uw uitkering tijdelijk verlagen. 
Bent u jonger dan 27 jaar? Dan kan uw werkcoach uw uitkering ook 
beëindigen. 

Klacht? 
Als u het niet eens bent met hoe BWRI de verplichtingen uit deze spelregels 
nakomt, bespreek dit dan met uw werkcoach. Komt u er samen niet uit? 
Dan kunt u een klacht indienen. Als u het niet eens bent met het advies 
van de bedrijfsarts, moet u dit schriftelijk melden aan de  bedrijfsarts en uw 
werkcoach. Leg ook uit waarom u het er niet mee eens bent.



 

 Privacy

  BWRI ziet erop toe dat privacygevoelige gegevens worden beschermd tegen ver-

 werking door onbevoegden. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van de 

 gemeente Midden-Groningen en BWRI (www.bwri.nl).  De medische diensten, de

  bedrijfsarts en BWRI hebben een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin hebben 

 we afgesproken dat uw persoonsgegevens op een correcte manier worden verwerkt.  

 Voor informatie over wat de medische diensten en de bedrijfsarts met de verzamelde  

  gegevens doen, verwijzen wij u naar de privacy-verklaringen van de medische 

 diensten en de bedrijfsarts.
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