
Ziek- en beter melden

Als u ziek wordt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. 

Om alles correct te laten verlopen (en dus ook uw doorbetaling van loon tijdens uw 
ziekteperiode) dient u de onderstaande stappen op te volgen: 

De ziekmelding

1. Vóór aanvang van uw werkzaamheden stelt u het bedrijf waar u werkt persoonlijk op de 
hoogte. 

2. Meldt u persoonlijk zo spoedig mogelijk telefonisch ziek bij Zorgfactory B.V., zodat wij 
uw ziekmelding kunnen verwerken. Wij zijn telefonisch te bereiken via 0599-589080 
vanaf 09.00 uuur. In het weekend stuurt u uw contactpersoon van Zorgfactory een e-
mail. Vanzelfsprekend belt u maandag alsnog. Zonder telefonisch contact wordt er geen 
ziektegeld aan u betaald.

Bereikbaarheid tijdens de ziekteperiode

1. Als u tijdens uw ziekte op een ander adres verblijft of als uw adresgegevens onlangs zijn 
gewijzigd geef dat dan door aan uw contactpersoon van Zorgfactory B.V.

2. Zorg dat u overdag op uw verpleegadres bereikbaar bent voor een eventueel bezoek 
van de controleur van Zorgfactory B.V. of de Arbodienst. Deze controle kan vanaf de 
eerste ziektedag plaatsvinden.

3. Zorg er tevens voor dat u overdag telefonisch bereikbaar bent. Dit is wettelijk verplicht.

4. Zorgfactory B.V. zou het zeer op prijs stellen als u regelmatig belt met uw 
contactpersoon van Zorgfactory B.V. om te vertellen hoe het met u gaat.

De betermelding

1. Meldt u ook zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval de dag dat u weer kunt werken, 
telefonisch beter bij Zorgfactory B.V.

Uiteraard wensen we u veel gezondheid en werkplezier toe!                  
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