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1.

Inleiding

Deze handleiding dient als instructie voor het gebruik van de portal, vooral bekend als digitale
verzuimcoach. Alhoewel het tot ons doel behoort om juist zonder instructies te kunnen
werken, geeft het een beeld van de mogelijkheden. We adviseren het management
(bijvoorbeeld gedurende een ‘kick-off’) naar deze handleiding te verwijzen. Dit
softwareprogramma ondersteunt en stuurt de aangewezen verantwoordelijke in het
volbrengen van vastgesteld beleid en (Nederlandse) wettelijke verplichtingen. Het
automatiseert deels de handelingen bij in specifieke verzuimsituaties.

2.




Overzicht verzuimcases (actueel en totaal)
URL, Gebruikersnaam & Wachtwoord worden apart/afzonderlijk verstrekt;
Na de invoer van gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u per e-mail met titel ‘Uw
toegangscode’ de benodigde toegangscode;
Na invoer van de extra toegangscode opent het scherm met het ‘Actuele overzicht’.

2.1 Opzoeken verzuimcases van een specifieke medewerker






Binnen de rubrieken ‘Totaaloverzicht’ en ‘Actueel overzicht’ kunt u detailgegevens van
specifieke ziekmeldingen opzoeken;
Daarnaast kunt u dat via de module Medewerker gegevens (zie hoofdstuk 9).;
De button ‘Totaaloverzicht’ toont alle ziek-, verloop- en herstelmeldingen (licht grijs).
Als u een specifieke medewerker zoekt: vul dan bij de zoekfunctie de naam of een
gedeelte van de naam in;
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2.2 Details individuele Medewerker (adres, verzuimperioden)



Houd de cursor op de betreffende naam in de lijst en de gegevens van de betreffende
persoon verschijnen in beeld: persoonsgegevens en werk specifieke gegevens.

2.3 Verzuimdetails Medewerker



Door naam van een specifieke medewerker aan te klikken, verschijnt een pop up met
ziekteverzuimgegevens: Medewerker gegevens, verzuimfrequentie en reden van
verzuim.

2.4 Actualiseren van het ziekmeldingsformulier van specifieke medewerker



3.



Gebruik button ‘ZM’ (afkorting voor ziekmelding) achter de benoemde medewerker.

Herstelmelding
Onder het ‘Actueel overzicht’ ziet u de huidige (gedeeltelijk) zieke medewerkers.
Gebruik button ‘HM’ (afkorting voor herstelmelding) achter de benoemde medewerker.
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4.

Zwangerschapsverlof



Indien een medewerker vanuit een ziektesituatie met zwangerschapsverlof gaat, dient u
‘Aanvang zwangerschapsverlof’ aan te vinken.



Sorteren kan door gebruik van de kolommen ‘naam medewerker’ op alfabetische
volgorde van de voornaam, ‘1e dag ziekte’.
Als u wilt zoeken naar een specifieke medewerker: Vul dan bovenin bij de zoekfunctie de
naam of een gedeelte van de naam in, hetzelfde als bij het actueel overzicht.
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5.

Nieuwe ziekmelding



Gebruik de button ‘Nieuwe ziekmelding’ om nieuwe verzuimmeldingen te registreren.



Na selectie via ‘dropdown’ worden gegevens als personeelsnummer, afdeling en
manager automatisch aan medewerker gekoppeld. Vul de verplichtte velden in en
voltooi met de button ‘Ziekmelding toevoegen’.




Als u niet op wenst op te slaan, gebruik de button ‘Terug naar overzicht’.
Eén van de verplichte velden is een ‘dropdown’ met te selecteren reden van ziekmelding.
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5.1



5.2



6.


6.1



6.2

Inschakelen Bedrijfsarts - (Spoed)Oproep

Het systeem bewaakt opvolging vanuit de bedrijfsarts vanuit de wet of het beleid.
Indien er aanleiding bestaat om medewerker eerder of met spoed op te roepen, dan kan
de ‘dropdown’ achter ‘Opvolging Arbodienstverlener’ worden gebruikt.
Aanvraag vervolgconsult

Indien er aanleiding bestaat om een vervolgconsult in te plannen, dan kan dit bij
aanvraag vervolgconsult worden aangegeven. In het ‘dropdown’ menu kan worden
aangegeven om welk type spreekuur het gaat.

Rapportages
Gebruik de button ‘Rapportages’ om rapporten te genereren. In dit hoofdstuk en de
volgende paragrafen delen we enkele voorbeelden.
Ziekenlijst

Selecteer relevante ‘Jaar en week’. Genereer de actuele ziekenlijst door de button ‘Open
rapport’ (pdf-bestand) of het Excel Icoon te gebruiken. Dit is een voorbeeld van een
rapport dat verschijnt.

Verzuimcijfers van organisatie versus afdelingen



Selecteer relevante ‘Jaar en week’. Genereer de actuele ziekenlijst per afdeling door de
button ‘Open rapport’(PDF) of het Excel Icoon te gebruiken.



Dit is een voorbeeld van een te raadplegen rapport.
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Via de button ‘Historie’ verschijnt een Pop Up waarna u een cumulatief jaar kunt
selecteren.




Selecteer de laatste maand van de gewenste rapportage.
Het rapport verschijnt, inclusief de cijfers van dezelfde maand in het voorafgaande jaar.

6.3





Verzuimoverzicht

Selecteer relevant ‘Jaar en maand’ onder Verzuimoverzicht voor een overzicht van de
zieke Medewerkers binnen een afdeling met alle verzuimdetails. Genereer de actuele
ziekenlijst door de button ‘Open rapport’ (pdf-bestand) of het Excel icoon te gebruiken.
Dit is een voorbeeld van een rapport dat in Excel-extensie.
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6.4

Verzuim per leeftijdscategorie

6.5

Raadplegen historische (oudere) gegevens (voorgaande jaren)





7.

Ga naar Verzuimcijfers > historie;
Ga achter relevante maand en datum;
Open rapport.

Re-integratie dossiers



Gebruik de button ‘Re-integratie dossiers’ om re-integratiedossiers te archiveren en te
raadplegen.



Via notificaties middels email word je geattendeerd op verschillende acties zoals ‘het
invullen van een ‘formulier’ in relatie tot de Wet verbetering Poortwachter en ander
beleid, wet- en regelgeving.
Het ingevulde wettelijke formulier wordt opgeborgen in het re-integratiedossier van de
betreffende medewerker. Op deze manier worden zowel wettelijke- als beleid
gerelateerde verplichtingen geborgd.
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Gebruik het potloodsymbool om het re-integratiedossier van een specifieke medewerker
te raadplegen.



Advies: Vul de data in van de acties die zijn opgevolgd.



De ingevulde Poortwachter formulieren kunnen digitaal worden opgeslagen, door op
‘bladeren’ te klikken;
Onder de rubriek ‘plan van aanpak’ worden ook ‘bijstellingen plan van aanpak’
gearchiveerd;
Algemene beleidsdocumenten worden onder rubriek ‘algemene verzuimdocumenten’
opgeslagen.
Via de knop ‘historie’ vallen (indien van toepassing) meerdere documenten onder een
betreffende rubriek te raadplegen
Met de knop ‘re-integratie voorgaande aansluitende ziekteperiode’ kunnen
documenten aangaande de aansluitende voorgaande periode worden geraadpleegd.
Rechtsboven bevindt zich een veld waarop aantekeningen kunnen worden geplaatst
Gebruik de lichtgrijze button ‘terug naar overzicht’ (bovenin) om naar het totaaloverzicht
van re-integratiedossiers terug te keren.
Indien naar aanleiding van een notificatie het relevante formulier niet tijdig is geüpload,
licht de relevante actie met datum in rood op.











Hanteer de button ‘Portal’ om naar het actuele overzicht van de ziekmeldingen terug
te keren.
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8.


9.


10.


Bedrijfsgegevens (Master User HR)
Gebruik de button ‘Bedrijfsgegevens’ om de relevante
gegevens van de organisatie te registreren en te wijzigen

Personeelsgegevens (geschiedenis/details, Medewerker dossier)
Door te klikken op Personeelsgegevens, ziet u een overzicht van de persoonlijke
gegevens van de Medewerkers waarvan een ziekmelding is geregistreerd.
 Door te klikken op de relevante Medewerker, ziet u een overzicht van de persoonlijke
gegevens, dienstverband- en verzuimgegevens.
 In het preventief dossier worden documenten gearchiveerd die nog niet verzuim
gerelateerd zijn. Zie paragraaf 11 voor het complete medewerker ookk dossier.
 Bron is het re-integratiedossier waarin alle documenten ten aanzien van deze
specifieke Medewerker reeds zijn geregistreerd.


Wijzigen wachtwoord
In dit onderdeel kan het wachtwoord worden gewijzigd.
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11.

ookk Medewerkerdossier

11.1

ookk Medewerkerdossier (bevlogenheidsgesprek, ontwikkeling, registratie etc.)

Gebruik de button ‘ookk Medewerkersdossier’ om documenten als overeenkomsten,
personeelsreglement, diploma’s en vooral verslagen van (ookk bevlogenheids) gesprekken
te uploaden.
11.2

ookk Bevlogenheidsgesprekken

Gebruik de button ‘ookk Bevlogenheidsgesprekkenr’ om medewerker op dat datum en
tijdstip uit te nodigen. Vooraf wordt de uitnodigingstekst in overeenstemming vastgesteld.
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ookk ACTIES(Medewerker binden en boeien).
Gebruik de button ‘ookk Acties’ om acties uit der bevlogenheid gesprekken te registreren.
11.3

11.4

Notities (Personeelsdossier anders dan verzuim).

Gebruik de button ‘Notities’ om algemene notities te registreren

12.

Personeelsbestand (Actualiseren en delen van brongegevens)



Gebruik de button ‘Personeelsbestand’ om periodiek het onderling vastgestelde MS
Excel personeelsbestand/ format met de actuele Medewerker gegevens te uploaden.
 Na controle van aangeleverde het MS Excel personeelsbestand vindt geautomatiseerd
een update van de stamgegevens plaats.
 In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden deze
bestanden niet per mail gedeeld, maar met deze functie (12)
 Desgevraagd worden mogelijkheden van een interface vastgesteld.
Zie volgende pagina 14
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13.





Automatische notificaties
De verantwoordelijke wordt door middel van notificaties per mail over het beleid en
wetgeving geïnformeerd, hierin wordt aangegeven wanneer een volgend
contactmoment gepland moet worden.
De afdeling HRM en actiehouder ontvangt hiervan een CC, volgens de procedure zoals in
overleg met Verzuim Onder Controle is vastgelegd in het systeem.
De Arbodienstverlener ontvangt automatisch notificaties van ziek –en herstelmeldingen.
Enkele voorbeelden:
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14.

Autorisatieniveaus



Ter voorbereiding op de implementatie worden autorisatieniveaus (qua structuur) van
de gebruikers vastgesteld.
 Vóór de implementatie is de autorisatiestructuur voor wat betreft de soorten
rapportage, de mailcorrespondentie, de overname van ziek –en herstelmeldingen
vastgesteld.
 Enkele voorbeelden:
o HR-manager en de directeur zijn als Master user geautoriseerd.
o Aangewezen managers mogen de registratie van ziek –en herstelmeldingen van
collega’s overnemen
o Afdelingsmanagers mogen wel cijfers van andere afdelingen inzien, maar niet de
details van de medewerkers van andere afdelingen
o De Arbodienstverlener kan worden geautoriseerd om de ziek –en herstelmeldingen en
de re-integratiedossiers te raadplegen.

15.



15.1

Overzicht van gebruikte Formulieren
De volgende formulieren worden door Verzuim Onder Controle beheerd en via
notificaties aan de direct leidinggevende beschikbaar gesteld. Hierbij zijn een aantal
velden geautomatiseerd vooraf ingevuld.
Verzuim gerelateerde formulieren (na ziekmelding/ casemanagement)

Naam formulier
Plan van Aanpak
Bijstellen Plan van Aanpak
Aangifte langdurige ziekte
(42e week)
Eerstejaarsevaluatie
Aanvraag WIA-uitkering
Eindevaluatie
Frequent Verzuimformulieren
Voortgangsrapportage
Ziektewet aanvragen

Notificatie
Ja
Ja
Ja

Grondslag
Wet
Wet
Wet

Waar opslaan
Re-integratiedossier
Re-integratiedossier
Re-integratiedossier

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Re-integratiedossier
Re-integratiedossier
Re-integratiedossier
Medewerker gegevens
Re-integratiedossier
Re-integratiedossier

Het ookk online

Ja

Wet
Wet
Wet
Beleid
Beleid
Claim No Risk premie/
Vangnet
Gesprekken/ Beleid

15.2



ookk Medewerkerdossier

Module ookk Medewerker dossier (Verslag bevlogenheidsgesprek en acties)

Na het uploaden van A3 formulieren en registratie van relevante acties, worden
verantwoordelijken deze door Verzuim Onder Controle via geautomatiseerde
notificaties gemonitord en herinnerd. (Zie 11.3).
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16.


Definities (Berekening van verzuimcijfers)

De rapportages zijn met de volgende uitgangspunten vastgesteld:
Verzuimpercentage (%):
Ziekte uren / Werkbare uren
Verzuimfrequentie: Aantal ziekmeldingen in de laatste 12 maanden
Cumulatief:
De laatste 12 maanden
Kort termijn verzuim: 0 – 7 kalenderdagen (gedeeltelijk) verzuim wegens ziekte
Midden termijn verzuim: 8 – 41 kalenderdagen (gedeeltelijk) verzuim wegens ziekte
Lang termijn verzuim: 42 kalenderdagen of meer (gedeeltelijk) verzuim wegens ziekte
Feestdagen:
Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag,
2e pinksterdag, 1e kerstdag & 2e kerstdag.
o Gemiddelde duur (dagen):
Totaal dagen ziek/ Aantal ziekmeldingen
o Gemiddeld frequentie%:
aantal ziekmeldingen/ aantal medewerkers in dienst
o Zwangerschapsverlof wordt niet als verzuim meegerekend indien als zodanig
geregistreerd (Zie 4).
o
o
o
o
o
o
o
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