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Wat te doen bij verzuim? 

Ziekmelden  

Als je ziek bent en daardoor je werk niet kunt doen, is het van belang dat je zowel 

je leidinggevende als InterUM hiervan op de hoogte stelt. 

Je doet dit door je op de eerste dag dat je ziek bent voor 9.30u telefonisch bij ons 

te melden. Dit kan door te bellen naar 043 388 2688. 

Let hierbij wel op dat: 

- InterUM in de avonden en weekenden is gesloten. Dan mag het ook via een 

e-mail bij ons worden gemeld. 

- Het bij diensten die onmiddellijke vervanging vereisen (bijvoorbeeld een 

receptiedienst die om 8.00u start), van belang is dat je supervisor en 

InterUM minstens een uur vóórdat de dienst van start gaat op de hoogte 

zijn.  

Na de ziekmelding 

Tijdens het verzuim is het van belang dat InterUM goed op de hoogte blijft. Wij 

vragen je daarom (telefonisch) bereikbaar te zijn voor ons en de bedrijfsarts, maar 

ook, indien dat nodig wordt geacht, beschikbaar bent om de bedrijfsarts thuis te 

ontvangen. 

Je bent weer beter 

Als je weer bent hersteld en in staat bent om aan het werk te gaan, moet je ook 

dat op tijd bij je leidinggevende én InterUM melden. Het is daarom belangrijk dat 

je ook dat voor 9.30u op de eerste dag dat je weer aan het werk gaat, telefonisch, 

bij ons meldt. 

Word ik betaald als ik ziek ben? 

Als je je aan de hierboven genoemde regels houdt, word je gedurende je verzuim 

doorbetaald door InterUM. Daarbij kijken we naar je dienstverband: 

- Bij een flexibele arbeidsduur, word je betaald voor de diensten die je 

daadwerkelijk stond ingepland. Dit controleren we bij je leidinggevende. 

- Bij een dienstverband met een vastgesteld aantal uren, betalen we de uren 

die bij ons bekend zijn. Als bij ons niet bekend is op welke dagen je wekelijks 

werkt, vragen we dat even na. 

Vragen? 

Als je over bovenstaand vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons via 

bureau@interum.umholding.nl of 043 388 2688. 

bureau@interum.umholding.nl

