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Waar heeft u een vraag over? > Werk > Werk en gezondheid

Als u ziek wordt en hierdoor niet kunt werken, moet u dit altijd aangeven bij uw werkgever of
uitkeringsinstantie. Bent u voor langere tijd ziek? Dan komt u misschien in aanmerking voor
een uitkering.
Kies hieronder het onderwerp waar u meer over wilt weten.

Bent u te ziek om te werken?
Bel uw baas of leidinggevende. Doe dat 's ochtends op de eerste werkdag dat u ziek bent.
Kunt u voor langere tijd niet werken? Uw werkgever betaalt uw salaris door tot uw contract
afloopt. Maar niet langer dan 2 jaar. Bent u niet binnen 2 jaar weer beter? Vraag dan een WIAuitkering aan bij UWV. Bent u ziek maar heeft u geen vaste baan? Vraag om een
ziektewetuitkering bij UWV.
UWV afdeling Leeuwarden
UWV heeft expertise, kennis en ervaring binnen 4 kerntaken:
Werk: we stimuleren mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. We werken
hierbij samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen we bij het vinden
van personeel.
Indicatiestelling: we beoordelen volgens vastgestelde criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid,
als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden. Uitkeren: we
verzorgen tijdig en correct uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is.
Gegevensbeheer: we zorgen ervoor dat mensen slechts 1 keer gegevens over werk en
uitkering aan de overheid hoeven te geven.
Stationsweg 1 11
8911AG LEEUWARDEN
+319009294
www.uwv.nl/particulieren/index.aspx

Werkt u via een uitzendbureau?
Dan belt u het bedrijf waar u op dat moment werkt en ook uw uitzendbureau.

Bent u ziek en heeft u geen vaste baan?
Vraag dan een ziektewetuitkering aan bij UWV. Misschien heeft u hier recht op.
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als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden. Uitkeren: we
verzorgen tijdig en correct uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is.
Gegevensbeheer: we zorgen ervoor dat mensen slechts 1 keer gegevens over werk en
uitkering aan de overheid hoeven te geven.
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Krijgt u een uitkering en bent u ziek?
Meld u dan ziek bij uw uitkeringsinstantie.
Gemeente Smallingerland
Via de gemeente kunnen veel verschillende producten en diensten op het gebied van
ondersteuning en begeleiding worden geleverd. Informeer bij het WMO-loket en de
gebiedsteams welke mogelijkheden er voor u zijn. Ook kunt u direct naar de website van de
organisaties die worden genoemd in Samenwijzer.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
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Waarover wilt u iets weten?

Langdurig ziek
Arbeidsongeschiktheid en ziektewet
Beperking

Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl

vraagelkaar.nl

cjgsmallingerland.nl
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