Ziek- en betermeldingsprocedure
Omdat je een arbeidsovereenkomst Fase 1 of 2 met uitzendbeding hebt, eindigt je contract
als je ziek wordt. Als je langer dan twee dagen ziek bent, zul je tijdens je ziekte dan ook geen
loon van ECO-job krijgen. In plaats daarvan beoordeelt het UWV of je recht hebt op een
uitkering volgens de Ziektewet. Indien dat recht er is, zullen zij de uitkering ook aan je
uitbetalen. Dit kan ongeveer drie weken duren.
Je hebt met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van het UWV met
voorafgaand twee wachtdagen.
Ziek
Indien je door ziekte niet kunt werken, dan geef je dit tussen 8.30 en 9.00 uur aan ons door.
Ook neem je contact op met het bedrijf waar je op dat moment werkt.
Wij geven je ziekmelding direct en altijd door aan het UWV, de instantie die de Ziektewet
uitvoert. Je kunt vanaf de eerste dag controle verwachten, zowel telefonisch als persoonlijk.
Van het UWV zul je voorschriften ontvangen, waarin staat wat je tijdens je ziekte wel en niet
mag doen. Lees deze goed door. Indien je de procedure van het UWV niet volgt, kan het
UWV de uitbetaling van je ziekengeld staken of een boete opleggen.
Niet alleen het UWV, maar ook wij zullen tijdens je ziekte regelmatig contact met je zoeken.
Ook hebben wij contact met het UWV om samen te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan
de slag kunt. Bij voorkeur bij je laatste opdrachtgever, maar als dat niet kan, proberen we je
zo snel mogelijk een andere baan aan te bieden.
Beter
Wanneer je weer beter bent, moet je dat direct aan ons én aan het UWV doorgeven. Vergeet
je het UWV te bellen, dan krijg je een boete! Je meldt je beter bij het UVW door het voice
responssysteem in te spreken met je naam, BSN nummer en de dag van herstel. Het
telefoonnummer vind je hieronder en je kunt 24 uur per dag bellen.
Kort samengevat:
Ziekmelden doe je bij:

ECO-job via 078-3031690 of salaris@econovabv.nl

Je opdrachtgever, het telefoonnummer staat op de uitzendbevestiging.

Betermelden doe je bij:

ECO-job via 078-3031690 of salaris@econovabv.nl

UWV via 0900-9294

