
VOOR HR-MANAGERS
CHECKLIST

INFINO’S

DE BLIJDE
BOODSCHAP

ALLE  
VERLOF- 
REGELS

TERUG AAN 
HET WERK

Je collega heeft je net verteld dat zij/hij een kindje verwacht.

Je bedrijfsfamilie is net uitgebreid, gefeliciteerd!

Buik vol van thuiszitten? Welcome back!

 Eerst en vooral: een dikke proficiat aan de toekomstige ouders! 

 Geef hen zo snel mogelijk het zwangerschapsboekje van Infino. 

 Overleg met je medewerkster en je bedrijfsarts of ze kan blijven werken.  
Breng samen de papieren van het ziekenfonds in orde.

 Bespreek hoe jullie de opvolging tijdens haar zwangerschapsverlof  
gaan regelen.

 Leg haar uit wat er in jullie arbeidsreglement of CAO staat over  
afwezigheid voor medische onderzoeken.

 Van één ding moet ze alvast niet wakker liggen: vanaf nu is ze  
beschermd tegen ontslag. 

 De kersverse mama heeft recht op 15 weken moederschapsverlof. Verwittig 
het ziekenfonds via het ‘inlichtingenblad voor zwangerschapsuitkeringen’. 

 Adoptieverlof bedraagt max. zes weken, voor beide ouders. Eén van hen kan 
nog een weekje extra opnemen.

 Papa of meeouder? Vergeet dan niet zijn of haar geboorteverlof (20 dagen) 
te regelen. Vul samen het ‘aanvraagformulier geboorteverlof’ in. 

 Vul een ‘formulier voor werkhervatting’ in.

 Wil je medewerkster onbetaald borstvoedingsverlof opnemen?  
Dat kan, in overleg met jou.  

 Ze mag tijdens het werk ook borstvoedingspauzes nemen om te kolven.  
Eén of twee keer per dag, tot 9 maanden na de geboorte. 

 Vergeet de bedrijfsvoorheffing op de loonbrief van je medewerker niet 
aan te passen, als het kind financieel ten laste is van haar/hem.

 Laat tot slot ook weten of de hospitalisatieverzekering voor  
het hele gezin uitgebreid wordt.
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