
Alert HR Solutions 
Ziektereglement 

Ziektereglement 
Versie december 2018 



Ziektereglement – versie december 2018 

Pagina 2 van 2 

Ziektereglement 
Op de eerste dag dat je ziek bent, dien je jouw contactpersoon binnen Alert te bellen voor 09.00 uur. 

Vestiging Heerlen  045-5718840 
Vestiging Maastricht 043-3652120 
Vestiging Sittard 046-8200992 

Wanneer je tijdens ziekte op een ander adres verblijft dan bij ons bekend, dien je dit aan Alert door te 
geven.  

Op de eerste dag dat je ziek bent, dien je het bedrijf te bellen waar je werkt, voor 09.00 uur. 

Wanneer je jouw ziekmelding te laat meldt, kan dat betekenen dat je jouw salaris van het UWV niet 
ontvangt. Dus meldt ziekte op tijd.  

Alert stuurt je ziekmelding door naar het UWV. Bel je contactpersoon bij Alert om de dag om te laten weten 
hoe het met je gaat en wanneer je denkt weer aan het werk te kunnen. Je dient bereikbaar te zijn voor het 
UWV en Alert.  

De dag dat je weer aan het werk wilt gaan, moet je het volgende doen: 
1. Bel jouw contactpersoon binnen Alert om te vertellen dat je weer beter bent en dat je weer aan het

werk wilt gaan.
2. Alleen na overleg met Alert, kun je het bedrijf waar je werkt bellen, om te vertellen dat je weer aan

het werk gaat.
3. Bel het UWV (0900-9294) om hen te laten weten dat je weer beter bent. Houd je BSN nummer bij

de hand wanneer je belt.

Alert HR Solutions B.V, samen met het UWV, neemt de verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim en zal 
zorg dragen voor het verminderen van het ziekteverzuim. Alert heeft nauw contact met het UWV. De 
begeleiding van de werknemer tijdens het ziekteverzuim is intensief. Beginnend bij het zo snel mogelijk laten 
terugkeren van de werknemer op de werkvloer, bij de oude werkgever of bij een nieuwe werkgever, na 
herstel. Tijdens de werkperiode is Alert je werkgever, maar wanneer je ziek bent is het UWV je werkgever. 
Door deze situatie zal relevante informatie worden uitgewisseld. 

Vragen?  
Wanneer je vragen hebt over je salaris, of over je ziekte uitkering bel je 0900-9294 
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