
 

 

 

Ziekmeldingsprocedure   
Call in sick procedure  

 

Nederlands 

Als je ziek bent en niet kan werken dan moet je dit tijdig melden. Bij een ochtenddienst dient dit 1,5 
uur voor aanvang van dienst gemeld te worden.  Voor een middag/avonddienst dien je voor 10:00 
uur in de ochtend je ziekmelding door te geven.  

Je moet ons altijd bellen (tekstberichten, e-mails etc… worden niet geaccepteerd). Bij geen gehoor 
moet je een voicemail inspreken, en om 09:00 uur weer contact opnemen met STAFFICE. Ook 
moet je ons dagelijks op de hoogte houden van je verzuim. Op het einde van de dag dien je contact 
met ons op te nemen tussen 15:00 - 16:00 om aan te geven hoe met jou gaat. Doe je dit niet dan 
gaan wij ervan uit dat je beter bent en wordt je beter gemeld.  

Kortom:  

• Bel STAFFICE via: 085 06 00 565 - Na kantoortijd voicemail achterlaten 

• Bel jouw werklocatie (zie telefoonnummer in SLING). 

  

 

English 

If you are ill and unable to work, you must report this on time. In the case of a morning shift, this 
must be reported 1.5 hours before the start of the shift. For an afternoon/evening shift, you must 
report sick before 10:00 AM. 

You should always call us (text messages, emails etc… are not accepted). If there is no answer, you 
must leave a voicemail and contact STAFFICE again at 09:00 AM. You must also keep us informed 
about  your absenteeism on a daily basis. At the end of the day you should contact us between 15:00 
- 16:00 to let us know how are feeling. If you do not do so, we will assume that you are recovered and 
you will be reported better. 

Important:  

● Call STAFFICE: 085 06 00 565  -  Out of office hours leave a voicemail and contact us again 
before 09:00AM. 

● Call your work location to inform your team lead (see number in SLING) 


