Arbeidsongeschiktheidsprotocol medewerkers werkzaam in Pay-People en Pay-People 1 B.V.
Beste medewerker,
U heeft een contract van Pay-People B.V. of Pay-People 1 B.V. gekregen. Dit contract is een weekcontract of
een bepaalde tijd contract zonder uitzendbeding. Ieder weekcontract wordt onder voorwaarde (zijnde: niet
arbeidsongeschikt en niet opgezegd) stilzwijgend verlengd op zondagavond 24.00 uur en eindigt op
zondagavond een week later om 23.59 uur. De bepaalde tijdcontracten eindigen op de einddatum van het
contract.
Ziekmelding
Indien u arbeidsongeschikt bent (bijvoorbeeld door ziekte), dient u dit persoonlijk, voor aanvang van de
werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van arbeidsongeschiktheid door te geven bij het
bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Pay-People of Pay-People 1. Als u tijdens het
werk arbeidsongeschikt wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij Online-People en bij de directe
leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden. Niet persoonlijke
arbeidsongeschiktheid meldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn.
Verblijf in het buitenland
Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij
een ziekmelding in Nederland. U dient uw arbeidsongeschiktheid te melden bij Online-People conform de
bovenstaande procedure van ziekmelding.
Tijdens uw arbeidsongeschiktheid
Tijdens uw arbeidsongeschiktheid heeft uw contactpersoon van Pay-People of Pay-People 1 contact met u over
het verloop van uw arbeidsongeschiktheid. Indien op vrijdag blijkt dat u ook de opvolgende week nog
arbeidsongeschikt bent, dan zullen wij uw arbeidsongeschiktheid aan het UWV melden. Het UWV zal het eerste
contact van uw contactpersoon van Pay-People B.V. of Pay-People 1 B.V. overnemen.
Herstel
Zodra u hersteld bent, dient u dit direct te melden bij Pay-People of Pay-People 1 en de opdrachtgever (het
inlenende bedrijf). U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te
zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende
werkzaamheden gaat verrichten.
Consequenties
Wat heeft arbeidsongeschiktheid voor consequentie? Als u arbeidsongeschikt wordt en hebt in die week reeds
gewerkt, betalen wij uw salaris voor 90% voor de duur van het contract door, minus de 2 wachtdagen (deze
worden bij iedere verloning reeds gecompenseerd door de wachtdagcompensatie welke u van ons ontvangt).
Zodra uw contract afgelopen is geven wij aan het UWV door dat uw contract is beëindigd. Het UWV neemt dan
de uitbetaling van het ziekengeld van ons aan u over. U hoeft niets te doen, wij als uw werkgever geven alle
gegevens door aan het UWV.
Bent u hersteld? Laat het ons weten zodat wij contact op kunnen nemen met de opdrachtgever om u weer te
laten starten.
Met vriendelijke groet,
Pay-People en Pay-People 1

