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Ziek- en hersteld melden begeleiders 
 
 

1. Informatie voor begeleiders 

 
Alle medewerkers kijken voor informatie omtrent ziek- en hersteld melden in de arbeidsvoorwaarden. 
Begeleiders melden zich ziek en hersteld bij degene die bereikbaarheidsdienst heeft. 
 
 

2. Informatie voor bereikbaarheidsdienst, administratie en leidinggevenden 

 
Procedure ziekmelden: zie p.2. 
Procedure hersteld melden: zie p.3. 
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Procedure ziek melden 
 
 

 

BEGELEIDER 
meldt zich ziek bij 

bereikbaarheidsdienst 
(telefonisch). 

DIRECT LEIDINGGEVENDE 
 

Informeert bij medewerker 
naar: 

• Aard van de ziekte 
(NB medewerker is 
niet verplicht dit te 
melden) 

• Verblijfadres 

• Telefoonnummer 
voor bereikbaarheid 

• Verwachte 
ziekteduur. 

 

DIRECT LEIDINGGEVENDE 
  

Na 1 week informeren naar 
toestand. 
 
Bij langere ziekteduur in 
overleg met Arboned contact 
houden. 
 
Rapporteren aan backoffice 
medewerker. 

FRONTOFFICE / 
BACKOFFICE MEDEW. 
Vervanging regelen voor 
zieke begeleider. 
 
Melding met naam en datum 
ziekmelding naar: 

• direct leidinggevende 
van de begeleider 

• backoffice / frontoffice 
medew. 

 
 
BACKOFFICE MEDEW. 
Ziekteregistratie. 
Aanmelden Arboned. 
Ziekmelding doorgeven aan 
verzekeraar (Allianz). 

SENIORBEGELEIDER 
Vervanging regelen voor zieke 
begeleider. 
 
Mail met naam en datum 
ziekmelding naar: 

• direct leidinggevende 
van de begeleider 

• backoffice medew. 

• frontoffice medew. 

Doordeweeks: 
Bereikbaarheidsdienst = 

backoffice medewerker of 
frontoffice medewerker 

 

In het weekend: 
Bereikbaarheidsdienst = 

seniorbegeleider 
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Procedure hersteld melden 
 
 

 

BEGELEIDER 
meldt zich hersteld bij 
bereikbaarheidsdienst 

(telefonisch). 

FRONTOFFICE / 
BACKOFFICE MEDEW. 
Melding met naam en datum 
herstelmelding naar: 

• direct leidinggevende 
van de begeleider 

• backoffice / frontoffice 
medew. 

 
 
BACKOFFICE MEDEW. 
Ziekteregistratie afronden. 
Afmelden Arboned. 
Betermelding doorgeven aan 
verzekeraar (Allianz). 
 

SENIORBEGELEIDER 
Mail met naam en datum 
herstelmelding naar: 

• direct leidinggevende 
van de begeleider 

• backoffice medew. 

• frontoffice medew. 

Doordeweeks: 
Bereikbaarheidsdienst = 

backoffice medewerker of 
frontoffice medewerker 

 

In het weekend: 
Bereikbaarheidsdienst = 

seniorbegeleider 

  


