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1. Inleiding
De Verzuimmodule van Plein voor Arbeidsvoorwaarden biedt de mogelijkheden voor het
beheer, communicatie en wettelijk verplichtingen rondom het ziekteverzuim binnen het
bedrijf. U beschikt hiermee over een geconsolideerd overzicht van de verschillende
verrichtingen die de werkgever bij een ziektegeval van haar medewerkers dient uit te
voeren.
U kunt met de verzuimmodule op eenvoudige wijze verzuim registreren binnen uw Plein
voor Arbeidsvoorwaarden portaal. U kunt hier uw ziek- en herstel meldingen doorgeven,
verzuim dossiers inzien en management rapportages genereren. Daarnaast kan de
casemanager, arbodienst en bedrijfsarts via autorisatie toegang krijgen tot de
verzuimdossiers.
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2. Werken met verzuim
2.1

Inloggen

De verzuimmodule in Plein voor Arbeidsvoorwaarden is een module die opstart buiten het
Plein voor Arbeidsvoorwaarden Portaal. U komt in de verzuimmodule van Plein voor
Arbeidsvoorwaarden door in het menu op “Verzuim” te klikken.

Vervolgens komt u in de verzuimmodule. De verzuimmodule wordt weergegeven in
dezelfde look & feel als het Plein voor Arbeidsvoorwaarden portaal met in de bovenbalk
een selectiebalk en aan de linkerkant het menu.

3 / 21

2.2

Ziekmelding

Er zijn twee manieren om uw ziekmeldingen te registreren binnen de verzuim module:
1. Selecteer de medewerker en geef vervolgens de ziekmelding door;
2. Selecteer uit het menu ziekmelding en selecteer vervolgens de medewerker;
Optie 1
Klik in de selectiebalk op “Werknemer”.

Vervolgens wordt het zoekscherm werknemer getoond. Gebruik eventueel een zoekterm
en klik op de knop “Zoeken” om een werknemer te kunnen selecteren.

Vervolgens selecteert u de werknemer waar u een ziekmelding voor wilt doen. U kunt
eventueel de medewerkers nog sorteren door op een kolomnaam te klikken.
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Na het selecteren van de werknemer, wordt de selectie vastgehouden in de selectiebalk.
U kunt vervolgens in het hoofdscherm de gewenste actie uitvoeren. In onderstaand
voorbeeld kan de medewerker worden ziek gemeld.

Vervolgens dient de verzuimdatum ingevoerd te worden en geklikt te worden op de knop
“Volgende”.
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Vervolgens dient u de aard en de oorzaak van het verzuim te vullen. Het
ziektepercentage staat standaard gevuld met percentage 100. U heeft de mogelijkheid
om een ziekmeldingbrief te maken en aantekeningen toe te voegen.

Na het opslaan wordt er automatisch een dossier aangemaakt, eventueel de
ziekmeldingbrief voor de arbodienst en de aantekeningen toegevoegd bij het ziektegeval.
U kunt de historie (van aangemaakte brieven/aantekeningen) inzien door op “Historie” te
klikken.

Hier heeft u vervolgens de mogelijkheid om brieven en aantekeningen in te zien, maar
ook de mogelijkheid om deze gegevens te mailen naar bijvoorbeeld de arbodienst.
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Optie 2
Klik op “Ziektemelding” aan de linkerkant in het menu.

Vervolgens krijgt u in een pop-up een lijst met alle actieve werknemers die ziek te
melden zijn.

Na het selecteren van de werknemer dient u dezelfde stappen te doorlopen als bij optie
1.
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2.3

Herstelmelding

Indien uw medewerker weer is komen werken, dient u hem/haar beter te melden. Dit
kunt u op twee manieren doen:
1. Selecteer de medewerker en geef vervolgens de herstelmelding door;
2. Selecteer uit het menu herstelmelding en selecteer vervolgens de medewerker;
Optie 1
Klik in de selectiebalk op “Werknemer”.

Vervolgens wordt het zoekscherm werknemer getoond. Gebruik eventueel een zoekterm
en klik op de knop “Zoeken” om een werknemer te kunnen selecteren.

Vervolgens selecteert u de werknemer waar u een ziekmelding voor wilt doen. U kunt
eventueel de medewerkers nog sorteren op een kolomnaam te klikken.
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Na het selecteren van de werknemer, wordt de selectie vastgehouden in de selectiebalk.
U kunt vervolgens in het hoofdscherm de gewenste actie uitvoeren. In onderstaand
voorbeeld kan de medewerker worden beter gemeld.
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Vervolgens dient u de hersteldatum te vullen. U kunt een betermeldingsbrief aanmaken
en het dossier afsluiten in één handeling.

Na het afsluiten van het dossier wordt het dossier gearchiveerd. U kunt het
verzuimdossier terugvinden in het archief van de betreffende medewerker.
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Indien u de werknemer gedeeltelijk hersteld meldt, dan kunt u wederom een
ziekmeldingsbrief aanmaken.

Optie 2
Klik op “Herstelmelding” aan de linkerkant in het menu.

Vervolgens krijgt u in een pop-up een lijst met alle actieve werknemers die beter te
melden zijn (met openstaande dossiers). Het ziektepercentage wordt getoond in het
overzicht.
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Na het selecteren van de werknemer dient u dezelfde stappen te doorlopen als bij optie
1.
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3. Verzuimdossier
3.1

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

In het kader van de wet dient de werkgever en de werknemer actief te werken aan reintegratie. In de wet zijn de regels en verplichtingen vastgelegd. In het kort zijn dat de
volgende verplichtingen:
 Week 6, na ziekmelding - Probleemanalyse;
 Week 8 - Plan van Aanpak;
 Week 13 - Melding UWV;
 Elke 4 - 6 weken - Voortgangsrapportage;
 Evaluatie na 1 ziektejaar;
 Samenstellen re-integratiedossier gedurende 2 jaar na ziekmelding;
 Eventuele WIA aanvraag.
Al deze verplichtingen (inclusief documenten) zijn opgenomen binnen het
verzuimdossier. Het traject van 2 jaar inclusief WIA aanvraag wordt binnen Verzuim
weergegeven in een tijdsbalk.

Er wordt door middel van de gehanteerde icoontjes aangegeven waar actie gewenst is
zodat voldaan wordt aan de verplichtingen uit de wet bij het opstellen van een
verzuimdossier.

3.2

Zoeken op dossier

U kunt binnen Verzuim eenvoudig zoeken op openstaande (default) of gearchiveerde
dossiers. U klikt hiervoor in de selectiebalk op “Dossier”.

U krijgt vervolgens een zoekscherm te zien. Vul hier eventueel een zoekterm in en klik
op de knop “Zoeken”.
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Als u niets invult en klikt op de knop “Zoeken” krijgt u alle openstaande dossiers te zien
(die nog niet zijn afgesloten). Aan de hand van de icoontjes kunt u in één oogopslag zien
op welke dossiers actie noodzakelijk is.

3.3

Werken met een dossier

U kunt een openstaand dossier eenvoudig terugvinden via de zoekingang dossier. Na het
selecteren van een dossier wordt het dossiernummer vastgehouden in de selectiebalk. U
weet dan met welk dossier u aan het werken bent.

In het hoofdscherm en in het menu vindt u de mogelijkheden die Verzuim biedt op het
verzuimdossier.
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3.3.1

Basisgegevens

Door te klikken op “Basisgegevens” ziet u in één oogopslag de gegevens van de
medewerker, de casemanager, arbodienst en de UWV. Hier kan ook de arbodienst of
casemanager worden aangepast.

3.3.2

WVP

Door te klikken op “WVP” krijgt u een tijdsbalk te zien, afhankelijk van het ziektegeval
krijgt u de 2-jarige tijdsbalk inclusief WIA-aanvraag te zien of een beperkte tijdsbalk
indien het een vangnet/zwangerschap dossier betreft.

U komt meteen in de week waar actie noodzakelijk is (hier staat een rood kruis in de
balk). U kunt dan de verplichte documentatie opstellen / toevoegen en optionele
documentatie gebruiken voor te voeren correspondentie. U heeft de mogelijkheid om
brieven aan te maken middels aanwezige sjablonen of u kunt eigen documenten
uploaden zodat deze worden toegevoegd aan het dossier.
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U kunt in het onderdeel WVP ook aangemaakte brieven terugzien door de juiste week te
selecteren, vervolgens het document en te klikken op de knop “Open”.

3.3.3

Historie

U kunt alle aangemaakte documenten inclusief alle gelogde activiteiten terugzien onder
“Historie”. Door op een link te klikken opent u de brief. Daarnaast heeft u de
mogelijkheid om het document te e-mailen.

3.3.4

Aantekeningen

Er kunnen aantekeningen worden gemaakt bij het dossier. Deze aantekeningen kunnen
zijn nuttig voor overdracht van een dossier. Deze aantekeningen zijn te wijzigen en te
verwijderen.

16 / 21

3.3.5

Documenten

U kunt ook documenten toevoegen buiten de WVP om. Deze documenten kunnen worden
aangemaakt of worden geüpload zodat deze beschikbaar komen onder “Historie”. U dient
aan te geven onder welk dossier het document beschikbaar moet zijn en wie inzage moet
hebben.

3.3.6

Verrichtingen

Onder verrichtingen kunt u de gedane verrichtingen terugvinden die zijn uitgevoerd door
de casemanager / arbodienst.
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3.3.7

Archief

Onder het archief vindt u eerdere gearchiveerde verzuimdossier(s) van de betreffende
werknemer. Deze dossiers liggen vast en zijn alleen raadpleegbaar.

Klik vervolgens op een regel om een dossier in te zien.
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4. Rapportages
U kunt diverse rapportages draaien binnen Verzuim. U heeft de volgende rapportages tot
uw beschikking:
-

Managementrapportage;
Overzicht verzuimschade;
Overzicht verzuimschade uitgebreid;
Verzuimrapportage.

4.1

Managementrapportage

U heeft verschillende mogelijke rapportages binnen de managementrapportage. De
volgende soorten rapportages zijn beschikbaar:
- Ziekteverzuimpercentage;
- Ziekteverzuimpercentage patroon;
- Ziekmeldingfrequentie;
- Ziekmeldingfrequentie patroon;
- Gemiddelde ziekteverzuimduur.
U kunt vervolgens de periode bepalen, eventueel ziektecategorieën en afdelingen.
Als resultaat krijgt u een cijfermatig overzicht en een grafische weergave. Hieronder
wordt als voorbeeld het ziekteverzuimpercentage patroon weergegeven.
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4.2

Overzicht verzuimschade

Met het overzicht verzuimschade kunt u nagaan wat de geleden schade is geweest door
ziekteverzuim. Er worden totalen getoond onderverdeeld naar:
- Verzekeringsuitkering;
- UWV uitkering;
- Werkgeverskosten.
De UWV uitkering geldt voor vangnet gevallen. Bent u te laat met het ziektegeval te
melden, dan zijn er ook werkgeverskosten. Wat overblijft, is de verzekeringsuitkering
voor de „gewone‟ ziektegevallen.

Vervolgens kan de verzuimschade in detail worden bekeken door te klikken op de naam
van de werkgever. De ziektegevallen worden weergegeven inclusief de berekende
schade.

4.3

Overzicht verzuimschade uitgebreid

Met het overzicht verzuimschade uitgebreid heeft u meer filter mogelijkheden tot uw
beschikking. U kunt filteren op vestiging, afdeling en periode.
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4.4

Verzuimrapportage

De verzuimrapportage geeft alle ziekmeldingen op basis van kalenderdagen weer in een
overzicht. U kunt filteren op afdeling en de periode bepalen. Standaard wordt de periode
van een jaar genomen.
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