
Verzuimbeleid
Verantwoordelijkheden en verwachtingen

Een gezond bedrijf begint met gezonde medewerkers. We vinden het belangrijk dat bij 
Liberein medewerkers goed in hun vel zitten, dat ze gezond leven en dat iedereen een 
goede balans vindt tussen werk en privé. Zit je goed in je vel? Dan kun je de hele wereld 
aan! Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid, maar wij vinden het 
belangrijk om er voor onze medewerkers te zijn en hun gezondheid te stimuleren. Wat 
als je toch verzuimt?

Ziekteverlof aanvragen via AFAS InSite
Naast het persoonlijk melden bij je leidinggevende, vraag je ook digitaal verzuimverlof aan via AFAS InSite 
(Mijn InSite > aan-en afwezigheid > verzuimverlof aanvragen) of via de AFAS pocket app. Je geeft hierbij 
de begindatum en verwachte einddatum aan en de “soort” verzuimmelding, bijvoorbeeld ‘verzuim’, 
‘verzuim als gevolg van zwangerschap’ of ‘bedrijfsongeval’. Hierdoor kunnen op je werkplek maatregelen 
getroffen worden. Indien de aanvraag verzuimverlof wordt goedgekeurd, dan wordt deze verwerkt in 
het digitale verzuimsysteem. Er worden geen medisch inhoudelijke factoren in het verzuimsysteem 
geregistreerd (conform richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens). 

In geval van een melding met ‘bedrijfsongeval’ is het wenselijk om dit incident te melden. Bij Liberein 
werken we met een systeem voor het melden van incidenten (VIM). VIM bestaat uit een online 
meldsysteem en het analyseren van jouw melding en die van je collega’s om risico’s en hun oorzaken weg 
te nemen. Meldingen zijn de belangrijkste bron om veiliger te werken. Op Intranet staat onder ‘Belangrijke 
links’ een link naar het meldsysteem.

Regelmatig contact
Tijdens je verzuim is er regelmatig contact tussen jou en je leidinggevende. Dit is zowel jouw 
verantwoordelijkheid als die van je leidinggevende. Tijdens je arbeidsongeschiktheid dien je, totdat er 
andere afspraken zijn gemaakt, op je verblijfadres aanwezig te zijn (uiteraard niet wanneer je tijdens deze 
uren naar je huisarts of een andere behandelaar moet). Je bent zo bereikbaar voor jouw leidinggevende, 
de Casemanager en de bedrijfsarts. Als je verhuist of tijdelijk ergens anders verblijft (bijvoorbeeld in het 
ziekenhuis) dien je dit te melden bij jouw leidinggevende of diens vervanger.

Heb je voor de 3e keer in een jaar moeten verzuimen? Misschien is er meer aan de hand. Daarom gaat 
jouw leidinggevende met je in gesprek, om samen de situatie te bespreken en om te kijken of we je 
kunnen helpen.

Ik wil meer weten!
Meer informatie over verzuim kun je hier vinden.

Verzuimmelding 
Als je ziek bent, informeer je jouw leidinggevende persoonlijk. Dat kan 
telefonisch op de eerste dag van het verzuim bij de leidinggevende 
of diens vervanger. Neemt hij of zij niet direct op, spreek dan de 
voicemail in, zodat hij of zij terug kan bellen. Verzuim je tijdens het 
werk, dan meld je dat bij je leidinggevende voordat je naar huis gaat. 


