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1 Algemeen 
 

1.1 Inleiding 
In deze handleiding worden de meest gebruikte functionaliteiten van VerzuimSignaal2 toegelicht. 

VerzuimSignaal2 is te gebruiken met alle browsers met W3C-ondersteuning (bv. Internet Explorer 7 t/m 9, 

Safari, Firefox en Google Chrome, voor Internet Explorer 10 en 11 moet de compabiliteitsweergave worden 

aangezet onder het menu ‘Extra’, zie hoofdstuk 6.4). 

 

1.2 Inloggen 
Log in via: www.verzuimsignaal2.nl en wijzig uw wachtwoord door op ‘Mijn Account’ te klikken (rechtsboven) 

 TIP: “Gebruikersnaam vergeten?” of “Wachtwoord vergeten?” stuur een e-mail aan de helpdesk van 

Pantergroep: helpdesk@pantergroep.nl of bel 088-115 2900 (Uw casemanager is te bereiken via 085-

2103440) 

 bij een gevalideerd account (zie 6.1) kunt u dit via de inlogpagina aanvragen. 

 Om uit te loggen klikt u rechtsboven op het uitlogicoon:  

 

1.3 Systeemeisen 
 VerzuimSignaal2 is geoptimaliseerd voor schermresolutie van 1024 x 768 pixels. 

 Er mag géén software geïnstalleerd zijn die pop-up vensters automatisch afsluit. 

 VerzuimSignaal2 werkt het beste met een breedband-internetverbinding. 

1.4 Helpdesk 

 Voor vragen over de werking van VerzuimSignaal2 kunt u in eerste instantie de helpfunctie raadplegen.  

 Als 1
e
-lijns servicedesk kunt u terecht bij de PanterGroep via helpdesk@pantergroep.nl (dit heeft de 

voorkeur) of u kunt bellen met 088-1152900. 

 Voor vragen over verzuim belt u met Labor Prevent: 085-2103440 
 

 TIP: Stel uw vraag zo concreet mogelijk en stuur, indien mogelijk, screenshots per mail mee. 

2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal 
 

 

2.1 Een werknemer ziek melden 
 Klik op het tabblad “Werknemers”. 

 Klik op de snelkoppeling “Ziek melden” ( ). 

 Zoek de werknemer op in de lijst (door te scrollen of door middel van het zoekvak). 

 Vul in: 

o De datum 1
e
 ziekdag 

o Het percentage dat de werknemer ziek is 

o De verzuimreden 

http://www.verzuimsignaal2.nl/
mailto:helpdesk@pantergroep.nl
mailto:helpdesk@pantergroep.nl
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o Eventueel kunnen de overige velden worden ingevuld 

 Klik op het diskette-icoon om de ziekmelding op te slaan ( ). U komt terecht in het dossier van de 

werknemer. 

2.2 Een werknemer zwanger melden 
 Klik op het tabblad “Werknemers”.  

 Klik op de snelkoppeling “Zwanger melden” ( ). 

 Zoek de werkneemster op in de lijst (door te scrollen of door middel van het zoekveld). 

 Vul in: 

o De vermoedelijke bevallingsdatum 

o De gewenste ingangsdatum verlof 

o Vul eventueel een 

dossierverantwoordelijke in 

o Klik op het diskette-icoon om de 

zwangerschapsmelding op te slaan ( ). U komt terecht in het dossier van de werkneemster. 
 

2.3 Een werknemer hersteld melden 
 Klik op het tabblad “Werknemers”. 

 Klik op de snelkoppeling “Hersteld melden” ( ). 

 Zoek de herstelde werknemer op in de lijst (door 

te scrollen of door middel van het zoekveld). 

 Vul in: 

o De hersteldatum 

o De reden herstel 

o Het percentage/uren hersteld  

o Vul eventueel een percentage AT-basis 

en een toelichting in 

 Klik op het diskette-icoon ( ) om de hersteldmelding op te slaan. 

2.4 Overzicht openstaande taken 
 Klik op het tabblad “Taken”. 

 Klik op de snelkoppeling “Openstaande taken” ( ). 

 Alle openstaande taken waarvoor u verantwoordelijk (of leesbevoegd) bent worden getoond, zowel 

taken die te laat zijn als taken die nu uitgevoerd moeten worden of gepland zijn. De taken zijn 

standaard gesorteerd op startdatum. 

 Door te zoeken dmv het zoekvak of te filteren (klik op het rode filtericoon ( ) kunt u de 

zoekopdracht verfijnen. 

 Klik op de naam van een medewerker om zijn/haar dossier in te zien. U kunt ook in dit 

werknemersdossier naar het tabblad ‘Taken’ gaan om de openstaande taken voor één medewerker 

te zien. 

 

2.5 Een taak(groep) toevoegen aan het protocol 
 Zoek een medewerker en klik op zijn of haar naam om 

naar zijn dossier te gaan. 

 Klik op het tabblad “Taken”. 

 Klik op de blauwe vlag ( ). Een nieuw venster opent. 

 Vul de datum in waarop de taak moet worden 

uitgevoerd, een titel en kies een taak of een taakgroep. 
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 Klik op opslaan en  sluiten. De taak wordt toegevoegd aan het protocol. 

 

2.6 Overzicht openstaande dossiers 
 Klik op het tabblad “Dossiers”. 

 Klik op de snelkoppeling “Openstaande dossiers” ( ). 

 Alle openstaande dossiers waarvoor u geautoriseerd worden getoond.  

 Klik op de naam van een werknemer om diens dossier in te zien.  

 

2.7 Statistieken genereren 
 Klik op het tabblad “Rapportage”.  

 Klik op de snelkoppeling “Statistieken” ( ). 

 Kies een grondslagberekening (kalenderdagen of werkdagen), periode, welke 

bedrijven/afdelingen/personen en protocollen u mee wilt nemen, pas evt de werknemercriteria aan 

en kies welke statistieken u wilt generen bij “onderdelen”. 

 Klik op de genereer rapportageknop ( ). U kunt de statistieken ook exporteren ( ). 

 

2.8 Rapport genereren 
 Klik op het tabblad “Rapportage”.  

 Klik op de snelkoppeling “Rapport” ( ). 

 Kies een rapporttype, periode, rapportopties en selecteer welke bedrijven u wilt meenemen in de 

rapportage. 

 Klik op de genereer rapportageknop ( ). U kunt het rapport ook exporteren ( ). 

3 Overzicht 
 

Na het inloggen komt u in het startscherm van VerzuimSignaal. In het startscherm (Figuur 1) vindt u: 

 Portaal (A) 

 Klembord(B) 

 Snelzoeken (C) 

 Historie (D) 

 Organisatie (E) 

 Werkbalk (F) 
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Figuur 1: Startscherm VerzuimSignaal 

3.1 Klembord 
Onder “klembord” kunt u korte notities plaatsen, die alleen door uzelf te lezen zijn (vergelijkbaar met een 

digitale Post-it). U kunt hier meerdere verschillende notities plaatsen. Sla een notitie op door op het diskette-

icoon ( ) te klikken. Opgeslagen notities worden met een  aangegeven. Open de notitie door op dit icoon 

te klikken. U kunt een notitie verwijderen door op de verwijderknop ( ) te klikken. 

 

3.2 Snelzoeken 
Via “snelzoeken” kunt u versneld zoeken in uw werknemers. 

 Vul de zoekterm in en druk op de enter-toets of klik op het vergrootglas ( ). Bij werknemers kunt u 

zoeken op b.v. achternaam, BSN, adres, woonplaats enz. 

 

3.3 Historie 
“Historie” (Figuur 2) laat de vijf laatst bekeken dossiers zien. Zo kunt u snel schakelen tussen diverse dossiers. 

 Klik op de naam van de medewerker om naar zijn/haar dossier te gaan. 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Recent bekeken dossiers 

 

3.4 Organisatie 
Aan de linkerzijde vindt u uw eigen organisatiestructuur (Figuur 3). In deze structuur kunt u uw bedrijven, 

afdelingen en werknemers terugvinden. De gekleurde stippen staan voor: 

zwart:  Holding 

paars:  Bedrijf 

geel:  Afdeling 

 

De gekleurde stippen bij medewerkers staan voor:  
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Roze:  Vrouw 

Blauw:  Man 

Rood:  Ziek 

 
Figuur 3: Organisatiestructuur 

 

3.4.1 Afdeling toevoegen 

Onder het kopje “Organisatie” kunt u een nieuwe afdeling toevoegen aan een bedrijf.  

 Klik het gewenste bedrijf open. 

 Klik op de link “Afdeling toevoegen”. 

 Vul de gewenste informatie in: 

o Afdelingsnaam: de schermnaam van de afdeling, deze informatie is verplicht. 

o Afdelingscode: een unieke code voor deze afdeling, deze informatie is verplicht. 

Wanneer er een koppeling actief is, kan de afdeling een extern_id krijgen zodat de koppeling hem kan 

herkennen. Vul in dat geval ook het vakje waar dit geplaatst kan worden in. 

Klik op de diskette ( ) om de nieuwe afdeling op te slaan. 

3.4.2 Afdeling muteren/verwijderen 

Het muteren van afdelingen kan vanuit het overzicht “Organisatie” aan de linkerkant van het scherm. Hier kunt 

u aanvullende informatie vastleggen over de afdeling zoals contactpersonen, en de geautoriseerde gebruikers 

inzien. 

 Klik op de naam van de afdeling die u wilt muteren. 

 Wijzig de gewenste informatie. 

o Klik om een nieuwe contactpersoon toe te voegen op de link “Toevoegen” onder het kopje 

“Contactpersonen”. 

 Klik op de diskette ( ) om de wijzigingen op te slaan of op de verwijderknop ( ) om de afdeling te 

verwijderen. 

zie 

 TIP: Als er werknemers met openstaand verzuim onder een afdeling vallen, is het niet mogelijk de 

afdeling te verwijderen. 

3.5 Werkbalk 
De werkbalk (            Figuur 4) bestaat afhankelijk van uw rol uit maximaal 6 tabbladen: 

 Vandaag 

 Werknemers 

 Dossiers 

 Taken 

 Werkgevers 

 Rapportages 

 

 
            Figuur 4: De werkbalk 

De werkbalk wordt per onderdeel behandeld in hoofdstuk 4. 

4 Werkbalk 

4.1 Tabblad Werknemers 
Onder het Tabblad Werknemers vallen, afhankelijk van uw rol, de volgende onderdelen ( 

 

javascript: validateForm('form_afdeling'); void(0);
javascript: validateForm('form_afdeling'); void(0);
javascript: deleteAfdeling(); void(0);
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Figuur 5): 

 Werknemer zoeken 

 Werknemer toevoegen 

 Werknemer muteren 

 Werknemer uit dienst 

 Ziek melden 

 Hersteld melden 

 Zwanger melden 

 Overige protocollen 

 WGA melden 

 
 

 

 

Figuur 5 : Tabblad Werknemers 

4.1.1 Werknemer zoeken 

 Klik op de snelkoppeling “Werknemer zoeken” (Figuur 6). De werknemers worden getoond. 

 Via het zoekveld (Figuur 7) kunt u een werknemer zoeken op b.v. achternaam, BSN, afdeling e.d. 

 Via de navigatie rechtsonder kunt u de volgende resultaten vinden (Figuur 8). 

 Door op de (gevonden) werknemer te klikken gaat u naar zijn of haar dossier. 

 Het werknemerdossier wordt besproken in hoofdstuk 5. 

 
 
Figuur 6: Werknemer zoeken 

 

 
Figuur 7: Zoekveld 

 

 
Figuur 8: Navigatie 

 TIP: Door op een naam van een kolom te klikken wordt er op die kolom een selectie gemaakt. 

 TIP: Onderaan het overzicht staat het aantal gevonden zoekresultaten. 

 

4.1.2 Werknemer toevoegen 

 Klik op de snelkoppeling “Werknemer toevoegen” (Figuur 9). 

 Een blanco formulier wordt gepresenteerd om een werknemer toe te voegen. 

 Alle gele velden dienen verplicht ingevuld te worden om een werknemer toe te voegen. Overige 

velden zijn optioneel, er wordt wel aangeraden zoveel mogelijk informatie vast te leggen. Deze 

informatie wordt door het systeem in een aantal modules gebruikt, zoals voor het genereren van 

statistieken. 

 Klik op het diskette-icoon ( ) om het formulier op te slaan en de werknemer toe te voegen. 

 

 
Figuur 9: Werknemer toevoegen 

4.1.3 Werknemer muteren 

 Klik op de snelkoppeling “Werknemer muteren” (Figuur 10). De werknemers worden getoond.  
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 Via het zoekveld kunt u een medewerker zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN, afdeling e.d.  

 Door op de gevonden werknemer te klikken, komt u in het mutatieveld terecht. Hier kunt u de 

gegevens van de werknemer wijzigen.  

 Klik op het diskette-icoon ( ) om de wijziging op te slaan. 

 U kunt de werknemer verwijderen door op de verwijderknop ( ) te klikken. 

 

 
Figuur 10 : Werknemer muteren 

4.1.4 Werknemers uit dienst 

 Klik op de snelkoppeling “Werknemers uit dienst” (Figuur 11). De werknemers waarvan het 

dienstverband is beëindigd, worden getoond. 

 

 
Figuur 11 : Werknemers uit dienst 

4.1.5 Werknemer ziekmelden 

 Klik op de snelkoppeling “Ziekmelden” (Figuur 12). De werknemers worden getoond.  

 Via het zoekveld kunt u een werknemer zoeken op b.v. achternaam, BSN,  adres, woonplaats enz. 

 Klik op de werknemer die u wilt ziekmelden. 

 Bovenin het ziekmeldformulier ziet u de gegevens van de betrokken medewerker. 

 In het gedeelte t.b.v. de ziekmelding vult u in: 

o Datum 1
e
 ziektedag. Dit kan handmatig of via de kalender. Standaard vult het systeem de 

huidige datum in. 

o Vul eventueel gewerkte uren 1
e
 ziektedag in. 

o Bij een vrouwelijke medewerker kunt u kiezen tussen ziek en ziek tgv zwangerschap 

o Kies een verzuimreden. 

o Eventueel kunt u meer informatie bij de melding geven (verpleegadres en ongeval). 

o Klik op het diskette-icoon (  ) om de ziekmelding op te slaan. 

 Na het opslaan komt u in het dossier van de werknemer terecht. 

 

 

 
Figuur 12: Werknemer ziekmelden 

 

 TIP: Verplichte velden voor een ziekmelding zijn: 1e ziektedag, verzuimreden en ziektepercentage. 

 TIP: Het is mogelijk ziek- en herstelmelden in het verleden uit te schakelen, neem hiervoor contact 

op met de supportdesk. 

 

4.1.6 Werknemer hersteld melden 

 Klik op de snelkoppeling “Hersteld melden” (Figuur 13). 

 De verzuimende medewerkers worden gepresenteerd. 

 Via het zoekveld kunt u een werknemer zoeken op b.v. achternaam, BSN, adres, woonplaats enz. 

 Klik op de medewerker die u hersteld wilt melden. 

 Bovenin het hersteldmeldformulier ziet u de gegevens van de betrokken medewerker. 

 In het gedeelte t.b.v. de herstelmelding vult u in: 

o Datum van de eerste werkdag. Standaard vult het systeem de huidige datum in. 

o Kies een herstelreden 

o Vul het herstelpercentage in. 

o Eventueel vult u een AT-percentage (arbeidstherapie) in. 

javascript: validateDeleteWerknemer('2'); void(0);
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 Klik op het diskette-icoon  ( ) om de herstelmelding op te slaan. 

 Na het opslaan komt u in het dossier van de medewerker terecht. 

 

 
Figuur 13: Werknemer hersteld melden 

 TIP: Om werknemers een hoger ziektepercentage te geven, moet dit via hersteld melden. Gebruik 

de herstelreden “Gedeeltelijk hersteld” en vul hier het betreffende percentage in. 

 TIP: U kunt ook het aantal uren ziek/herstel invullen. Aan de hand van zijn dienstverband wordt 

door VerzuimSignaal zelf het ziektepercentage berekend. 

 

Belangrijk: Het is niet mogelijk hersteld te melden op dezelfde dag waarop ziek is gemeld. 

 

4.1.7 Werknemer zwanger melden 

 Klik op de snelkoppeling “Zwanger melden” (Figuur 14). Alle vrouwelijke medewerkers worden 

getoond.  

 Via het zoekveld kunt u een werknemer zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN, adres of 

woonplaats. 

 Selecteer de werknemer die u zwanger wilt melden door hier op te klikken.  

 Bovenin het zwangerschapsformulier ziet u de gegevens van de betreffende werknemer.  

 In het onderdeel “Zwangerschapsmelding” vult u onderstaande gegevens in:  

o datum vermoedelijke bevallingsdatum;  

o datum van de gewenste ingangsdatum verlof;  

 klik op het diskette-icoon ( ) om de zwangerschapsmelding op te slaan.  

 Na het opslaan komt u in het zwangerschapsdossier van de werknemer terecht. 

 

 
Figuur 14: Werknemer zwanger melden 

 

4.1.8 Overige protocollen 

 Klik op de snelkoppeling “Overige Protocollen” (Figuur 15). Alle werknemers worden getoond. 

 Via het zoekveld kunt u een werknemer zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN, adres of 

woonplaats. 

 Selecteer de werknemer voor wie u een overig protocol wilt starten. 

 Bovenin het formulier ziet u de gegevens van betreffende werknemer. 

 In het onderdeel “Protocol” vult u onderstaande gegevens in: 

o Protocolkeuze (adoptie, orgaandonatie of eigen protocol) 

o Bij adoptie en orgaandonatie dient u een aantal data in te vullen. 

o Eventueel kunt u een toelichting geven op deze melding 

 Klik op het diskette-icoon ( ) om het protocol toe te voegen. 

 Na het opslaan komt u in het dossier van de werknemer terecht. 

 

 
Figuur 15: Overige protocollen 

 TIP: Een overig protocol hoeft geen direct verband te hebben met verzuim. 

 TIP: De applicatiebeheerder kan een eigen protocol inrichten, bijvoorbeeld een protocol dat 

wordt gestart bij het overlijden van een familielid in de eerste graad van de werknemer. 

 TIP: Orgaandonatie en adoptie zijn vangnetconstructies. 
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4.1.9 WGA melden 

 

Als een medewerker na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsgeschikt (minder dan 65% verdiencapaciteit) is 

gebleken, kan deze persoon een WGA uitkering krijgen voor het resterende deel van zijn loon. Hiervoor bestaat 

een protocol in VerzuimSignaal. 

 Klik op de snelkoppeling ”WGA melden”. Een lijst wordt getoond met alle medewerkers waarvoor u 

geautoriseerd bent.  

 Selecteer de medewerker voor wie u een WGA protocol wilt starten. 

 Vul in: 

o Welk WGA protocol 

o De startdatum van het protocol 

o Het schadenummer 

o Welke WGA verzekering u heeft die op deze persoon van toepassing is 

o Een gerelateerde ziekmelding 

 Klik op het diskette-icoon ( ) om de WGA-melding op te slaan.  

 

4.2 Tabblad Dossiers 
Onder het Tabblad “Dossiers” (Figuur 16) vallen de volgende onderdelen: 

 Gesloten dossiers 

 Openstaande dossiers 

 Interventieaanvragen 

 

 

 
Figuur 16: Tabblad Dossiers 

 

4.2.1  Openstaande dossiers 

 Klik op de snelkoppeling “Openstaande dossiers” (Figuur 17). Alle openstaande dossiers waarvoor u 

geautoriseerd bent, worden getoond. U krijgt informatie over de duur, herstelpercentage, AT-

percentage en de verzuimreden van het dossier. 

 Via het zoekveld kunt u een dossier zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN, adres of woonplaats. 

 Klik op een dossier om dit in te zien. 

De icoontjes voor de achternaam staan voor: 

 : ziekte (tgv zwangerschap) dossier 

 : hersteld dossier (dossier is nog open) 

 : zwangerschapsdossier 

 : preventief dossier 

 : overig systeem-protocoldossier 

 : overig eigen protocoldossier 

 

 
Figuur 17: Openstaande dossiers 
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4.2.2 Gesloten dossiers 

Een gesloten dossier is één afgeronde melding van één persoon. Iemand die dus twee keer beter is gemeld, 

komt twee keer voor in de lijst met gesloten dossiers. 

 Klik op de snelkoppeling “Gesloten dossiers” (Figuur 18). Alle gesloten dossiers worden getoond. 

 Via het zoekveld kunt u een dossier zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN, adres of woonplaats. 

 Klik op een dossier om deze in te zien. 

 

 
Figuur 18: Gesloten dossiers 

 

4.2.3 Interventieaanvragen 

 Klik op de snelkoppeling “Interventieaanvragen” (Figuur 19). Alle dossiers waarin een interventie is 

aangevraagd worden getoond. 

 Via het zoekveld kunt u een dossier zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN, adres of woonplaats. 

 Klik op een dossier om deze in te zien. Het Kosten-Baten & Interventietabblad (zie paragraaf 5.5) van 

het werknemersdossier wordt getoond. 

 

 
Figuur 19: Interventieaanvragen 

 

 

4.3 Tabblad Taken 
Onder het Tabblad Taken (Figuur 20) vallen de volgende onderdelen: 

 Afgeronde taken 

 Openstaande taken 

 

 

  

 
 

Figuur 20: Tabblad Taken 

 

4.3.1 Afgeronde Taken 

Klik op de snelkoppeling “Afgeronde taken” (Figuur 21). Alle taken die door de op dit moment ingelogde 

gebruiker zijn afgerond, worden getoond, gesorteerd op de uitvoerdatum. 

 U krijgt informatie over de werknemer in het kader van wiens protocol de taak is uitgevoerd, naam 

van de taak, de datum van de melding, de startdatum, de einddatum en de uitvoerdatum van de taak. 

 Via het zoekveld kunt u een taak zoeken op bijvoorbeeld achternaam, BSN, adres of woonplaats. 

 Klik op een naam om naar het dossier van de betreffende medewerker te gaan. 

 
Figuur 21: Afgeronde taken 

4.3.2 Openstaande Taken 

 Klik op de snelkoppeling “Openstaande taken” (Figuur 23). Alle openstaande taken worden getoond. 
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Figuur 22: Openstaande taken 

 U krijgt informatie over de prioriteit, de werknemer, de werkgever, de naam van de taak, de 

startdatum en de einddatum van de taak. 

 Via het zoekveld kunt u een taak zoeken op bijvoorbeeld achternaam en BSN. 

 Klik op een taak om deze in te zien.  

 

 
Figuur 23: Openstaande taken knop 

 

4.3.3  UWV-formulieren 

De belangrijkste UWV-formulieren zitten standaard in VerzuimSignaal. Ze zijn gekoppeld aan de taak waarbij ze 

nodig zijn en kunnen deels automatisch worden ingevuld. In deze handleiding wordt het UWV-formulier Plan 

van Aanpak aangehouden als voorbeeld.  

 

 Klik op de taak Plan van Aanpak WIA opstellen (Figuur 24). 

 
Figuur 24: Een uitgeklapte taak (Week 7: Plan van Aanpak WIA opstellen) met subtaken zichtbaar 

 

 Klik op de naam van het formulier om het te openen. Figuur 25: Formulier Plan van Aanpak opent.  
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Figuur 25: Formulier Plan van Aanpak 

 Vul het formulier in en sla dit op door op het diskette-icoon ( ) te klikken. 

 Maak het plan van aanpak definitief door nogmaals op het Plan van Aanpak in het dossier te klikken en 

vervolgens op het slotje te klikken (Figuur 26).  

 De gegevens uit het formulier worden vervolgens opgenomen in het standaard UWV-formulier en 

kunnen naar het UWV worden verzonden.  

 

 
Figuur 26: Definitief maken conceptverslag  

Let op! Na het definitief maken kunt u het Plan van Aanpak niet meer wijzigen, maar enkel nog bijstellen. 

Het bijstellen kunt u doen door op het definitieve Plan van Aanpak te klikken.  

 

 

4.4 Tabblad Werkgevers 
Onder het Tabblad Werkgevers (Figuur 27) vallen de volgende onderdelen: 

 Werkgever zoeken 

 Werkgever toevoegen 

 Beëindigde contracten 

 
Figuur 27: Tabblad Werkgevers 

 

4.4.1 Werkgever zoeken 

 Klik op de snelkoppeling “Werkgever zoeken” (Figuur 28). 

 Alle bedrijven met een lopend (Arbo)contract worden gepresenteerd. U kunt deze lijst exporteren 

door op het printer-icoon te klikken ( ). 

 U krijgt informatie over de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en polisnummer. 

 Via het zoekveld kunt u bedrijven zoeken op bedrijfsnaam, straatnaam, postcode en plaats. 

 Klik op een bedrijf om naar het bedrijfsdossier te gaan. Hier kunt u de gegevens wijzigen. 

 

 
Figuur 28: Werkgever zoeken 

 

4.4.2 Werkgeverdossier 

In het werkgeverdossier (bereikbaar via tabblad werkgevers > werkgever zoeken) staan gegevens over de 

werkgever. Het dossier bestaat uit 4 tabbladen: 

 Werkgever: Hier vindt u algemene gegevens over het bedrijf 

 Accountmanagers: hier staan gegevens over het klantenteam (aanspreekpunt klant, algemeen 

aanspreekpunt, accountmanager,bedrijfsarts) en een aantal bedrijfsgegevens (aantal werknemers en 

klantstatus).  

 

4.4.3 Werkgever toevoegen 

 Klik op de snelkoppeling “Werkgever toevoegen” (Figuur 29). 
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 Vul de gevraagde gegevens in. Minimaal verplicht zijn: Bedrijfsnaam, Bezoekadres, postcode, plaats en 

postadres, postcode, plaats, telefoon, de arbodienst, het contractnummer dat deze klant heeft, een 

start- en einddatum van dit contract, het contractsoort, en de gewenste protocollen per geval.  

 Gegevens die hier worden ingevuld, worden zoveel mogelijk overgenomen in UWV-formulieren (zie 

paragraaf 4.3.3). Sla de wijzigingen op om  

 Na het opslaan kunt u eventueel meer contactgegevens, dienstverleners en contactpersonen 

toevoegen. Klik hiervoor op de snelkoppeling “toevoegen” in de toepasselijke categorie. 

 

 
Figuur 29: Werkgever toevoegen 

 

4.4.4 Afdeling toevoegen 

Het toevoegen van afdelingen gebeurt onder het kopje “Organisatie” aan de linkerkant van het scherm (zie 

paragraaf 3.3). 

4.4.5 Beëindigde contracten 

 Klik op de snelkoppeling “Beëindigde contracten” (Figuur 30). 

 Alle bedrijven waarvan het (Arbo)contract is verlopen worden gepresenteerd. 

 U krijgt informatie over de bedrijfsnaam, contractsoort, startdatum en einddatum van het contract. 

 Via het zoekveld kunt u zoeken op bedrijfsnaam of contractsoort. 

 Klik op een bedrijf om naar het bedrijfsdossier te gaan.  

 

 
Figuur 30: Beëindigde contracten 

 

4.5 Tabblad Rapportage 
Onder het Tabblad Rapportage (Figuur 31) vallen de volgende onderdelen: 

 Statistieken 

 Rapporten 

 

 
Figuur 31: Tabblad Rapportage 

4.5.1 Statistieken 

 Klik op de snelkoppeling “Statistieken” (Figuur 32) 

 Selecteer: 

o Grondslagberekening 

o Periode 

o Criteria op bedrijven, afdelingen en/of werknemers 

o Criteria op geslacht en leeftijd 

o De gewenste onderdelen 

 Klik op het tandwiel ( ) om de statistieken te genereren.  

 De statistieken worden cijfermatig en in heldere grafieken weergegeven. 

 Klik op de exporteerknop ( ) om het overzicht te exporteren naar:  

o Lokale printer 

o Adobe PDF 
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o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 

 

 
Figuur 32: Statistieken 

 

 TIP: Via selectiecriteria kunt u zelf aangeven op welk organisatieniveau u de statistieken 

wenst te gaan draaien. U kunt kiezen uit 3 organisatieniveaus: bedrijfsniveau, 

afdelingsniveau en werknemersniveau. 

 TIP: Om verzuimpercentages te berekenen wordt veelal een heel jaar als periode 

geselecteerd.  

 TIP: De statistieken kunnen ook geëxporteerd worden naar Excel, zodat u zelf ook kunt 

gaan rekenen met de gegevens.  

4.5.2 Rapporten 

 Klik op de snelkoppeling “Rapporten” (Figuur 33). 

 

4.5.2.1  Rapport verzuimanalyse 

 Selecteer onder “Rapporten” uit het drop down menu de optie “Verzuimanalyse”. Vul in: 

o Een periode; 

o De gewenste rapportopties; 

o Kies tussen een grondslagberekening op basis van kalenderdagen of werkdagen/werkrooster; 

o van welke bedrijven (of afdelingen of personen) u de schadelastrapportage wilt zien. 

 Klik vervolgens op het tandwiel ( ) om een rapportage te genereren. De rapportage wordt getoond. 

 Klik op de exporteerknop ( ) om het rapport te exporteren naar: 

o Lokale printer 

o Adobe PDF 

o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 

 
Figuur 33: Rapporten 

   

 TIP: U kunt door op het bolletje vóór de naam van het bedrijf te klikken, bepaalde afdelingen en 

personen opnemen in/uitsluiten van de rapportage (Figuur 34). 

 

 
Figuur 34: Selectiecriteria 

 

4.5.2.2 Rapport Schadelast 

Op dezelfde manier als een verzuimanalyse kan een rapport schadelast (conventioneel) worden gegenereerd 

en geëxporteerd.  
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 Selecteer onder “Rapporten” uit het drop down menu de optie “Schadelast conventioneel”. 

 Vul in: 

o een periode; 

o de gewenste rapportopties; 

o van welke bedrijven (of afdelingen of personen) u de schadelastrapportage wilt zien. 

 Klik op de “Genereer rapportage” knop ( ) om de rapportage te genereren. Het rapport wordt 

getoond. 

 Klik op de Resultaat exporteren knop ( ) om de rapportage te exporteren. 

 

 

 TIP: U kunt door op het bolletje vóór de naam van het bedrijf te klikken, bepaalde 

afdelingen en personen opnemen in/uitsluiten van de rapportage (Figuur 34). 
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5 Werknemerdossier 
   

Het werknemerdossier (Figuur 35) bevat de volgende onderdelen: 

 Werknemer 

 Protocollen 

 Taken 

 Reintegratiedossier 

 Historie 

 

 
Figuur 35: Tabbladen onder het verzuimdossier 

Afhankelijk van het tabblad bestaan de volgende opties:  

  Verzuimdossier exporteren. 

 Preventief dossier toevoegen. 

 Hersteld melden: De betreffende persoon wordt hersteld gemeld.  

 Eigen document toevoegen. 

 Notitie toevoegen: Er wordt een scherm geopend om een notitie te schrijven. De notitie komt terecht 

in het Reintegratiedossier.  

 Nieuwe bibliotheektaak toevoegen. 

 Dossier sluiten: De huidige ziekmelding afsluiten. Alle openstaande taken worden geannuleerd. 

 

5.1 Tabblad werknemer 
Het tabblad werknemer is een stamkaart met gegevens van de werknemer. 

 Klik op de groene naam onder het onderdeel Persoonsgegevens (Figuur 36, A) om de gegevens in te zien 

of te wijzigen.  

 U kunt communicatiemiddelen en dienstverbanden toevoegen door op de link “toevoegen” te klikken. 

Klik op “wijzigen” om bestaande gegevens te wijzigen (Figuur 37). 

 Klik onder het onderdeel Communicatie op “Bekijk de kaart” (Figuur 37) om een plattegrond te zien van 

het woonadres van de werknemer in Google Maps (Figuur 39). 

 Klik op het diskette-icoon ( ) rechtsboven om eventueel gewijzigde gegevens op te slaan. 

 Klik op de bedrijfsnaam onder het onderdeel Dienstverbandgegevens (Figuur 36, B) om de 

bedrijfsgegevens in te zien of te wijzigen. 

 

 
Figuur 36: Tabblad werknemer 
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 Figuur 37: Gegevens toevoegen/wijzigen  Figuur 38: Adresgegevens op kaart bekijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figuur 39: Kaart van woonadres werknemer 

 

5.2 Tabblad Protocollen 
 

 
Figuur 40: Tabblad Protocollen 

 

Het tabblad Protocollen (Figuur 40) geeft een overzicht van alle (historische) ziekte-, preventieve- en 

zwangerschapstrajecten met daarbij de oorzaak/reden, de startdatum, de einddatum en de duur van het 

protocol. 

Door op de naam van een melding te klikken, kunt u deze aanpassen (mits dit binnen uw autorisatie mag). 

 Klik op het printer-icoon ( ) om het overzicht te exporteren. Er verschijnt automatisch een 

afdrukvoorbeeld. 
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5.3 Tabblad Taken 
 

 
Figuur 41: Tabblad taken 

 

In het tabblad Taken staan alle (openstaande) taken met betrekking tot het lopende protocol gesorteerd op 5 

statussen (te laat, nu uitvoeren, gepland, uitgevoerd en geannuleerd). 

Een overzicht van de 5 statussen: 
 

Kleur Status Omschrijving 

Groen Gepland De begindatum van de taak ligt in de toekomst 

Oranje Nu uitvoeren De begindatum van de taak is bereikt, maar binnen de geldende 

afhandelingstermijn 

Rood Te laat De afhandelingstermijn van de taak is verstreken 

Blauw Uitgevoerd De taak is uitgevoerd (al dan niet te laat) 

Grijs Geannuleerd of 

leestaak 

De taak is geannuleerd, de taak kan worden heropend (geannuleerd).  

Of: De taak is zichtbaar, maar kan/hoeft niet worden uitgevoerd door deze 

gebruiker (leestaak). 

 

 Om de subtaak of -taken te zien, klikt u op het plusje voor de taak (Figuur 42). 

 Klik op het vinkvakje voor de taak om de taak de status afgehandeld te geven. Bevestig dat u de taak 

de status uitgevoerd wilt geven. 

o Als u de taak op het hoogste niveau de status afgehandeld geeft, worden alle onderliggende 

subtaken ook automatisch op afgehandeld gezet.  

 Als u een deel van de subtaken onder een taak op afgehandeld zet, verandert de status van de taak 

niet. Dit gebeurt pas als alle subtaken zijn afgehandeld.  

 

 
Figuur 42: Opengeklapte en “afgehandelde” taak 
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 Afhankelijk van uw rolinstellingen kan een taak specifieke opties hebben die getoond worden door 

met de muis op de regel van de taak te gaan staan (zie Figuur 43). De opties hier zijn: 

  Nieuwe notitie: Het toevoegen van een notitie aan een taak. Deze notitie wordt, net als een 

notitie die aan het gehele dossier is toegevoegd, opgeslagen in het tabblad “Re-

integratiesdossier”. Ook wordt deze notitie toegevoegd aan de taak, zodat hij zichtbaar wordt 

als de taak wordt uitgeklapt.  

 Tijdsregistratie: Door middel van de tijdsregistratiemodule kan worden bijgehouden hoeveel 

tijd en geld is geïnvesteerd in het uitvoeren van de taken behorende bij het verzuimprotocol. 

Als normtijden en –bedragen zijn ingevuld bij de taak worden deze getoond zodra op de 

tijdsregistratieknop wordt geklikt, deze normtijden en –bedragen kunnen worden aangepast. 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt in de facturatiemodule en verrichtingenrapporten.   

 Nieuwe uitvoerdatum: U kunt de taak een nieuwe uitvoerdatum geven door op het 

kalendertje te klikken. Op deze manier kunt u taken uitstellen of naar voren halen in het 

protocol. 

 Taak annuleren: Annuleer de taak. De taak wordt onder het kopje “Geannuleerde taken” 

geplaatst. 

 Taak overdragen: Draag de taak over aan uw dienstverlener. De taak wordt voor u omgezet in 

een leestaak en de taak wordt aan de dienstverlener overgedragen. Aan wie de taak wordt 

overgedragen kan per taak door de beheerder van VerzuimSignaal worden ingesteld. 

 De helptekst van de taak wordt in een pop-up getoond. 

 Taak verwijderen: De taak wordt verwijderd. Deze actie is onherroepelijk. 

 

 
Figuur 43: Taakspecifieke opties 

 

De voortgangsbalk boven de taken (Figuur 44) geeft een indicatie in hoeverre het protocol is afgerond. Het 

drukt uit hoeveel procent van de taken is afgerond ten opzichte van het totale aantal taken in het protocol 

 

 
Figuur 44: Voortgangsbalk 

 

In het drop down menu bovenaan de pagina (Figuur 45) kunt u wisselen tussen verschillende protocollen die op 

1 persoon van toepassing zijn. 

 

 
Figuur 45: Protocollen-keuzelijst 

 

5.3.1 Nieuw document toevoegen 

U kunt zelf documenten toevoegen aan het dossier van deze verzuimmelding door op de nieuwe documenten 

knop te klikken ( ). Een pop-up verschijnt. 

javascript: openPopupWindow('form.notitie.php?verzuimmelding_id=1595&taken_verzuimmelding_id=19351','notitie','Nieuwe notitie - Affelay, I.',390,435,'no','no');
javascript: openPopupWindow('form.tijdsregistratie.php?verzuimmelding_id=1595&taken_verzuimmelding_id=19351','tijdsregistratie','Tijdsregistratie',390,390,'no','no');
javascript: openPopupWindow('form.taak.php?verzuimmelding_id=1595&taken_verzuimmelding_id=19378','taak','Nieuwe uitvoerdatum',200,70,'no','no');
javascript: cancelTask(1595,19378); void(0);
javascript: overdraagTaak(19378,12268,1);
https://lite.verzuimsignaal.nl/modules/werknemer_dossier/werknemer_dossier.php?werknemer_id=26706&verzuimmelding_id=1595&tab=taken
javascript: openPopupWindow('form.eigendocument.php?verzuimmelding_id=1595','eigendocument','Nieuw document - Affelay, I.',590,500,'no','no');
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Figuur 46: Nieuw document toevoegen 

 Naam document: Geef het document een naam 

 Bestandsnaam: Klik op de knop “Bladeren” en selecteer een bestand van uw computer om te 

uploaden in VerzuimSignaal. U kunt alle gewenste bestandsformaten uploaden. 

 Sjabloon: In plaats van een bestaand document te uploaden, kunt u ook een nieuw document maken 

in VerzuimSignaal. U kunt hiervoor gebruik maken van de sjabloonmogelijkheid in VerzuimSignaal. 

Sjablonen stellen de beheerder in staat standaarddocumenten op te nemen in het systeem, waarbij 

informatie die bekend is in VerzuimSignaal ingevuld wordt in het sjabloon zodra dit wordt 

opgeroepen. Zo kunt u gemakkelijk bijvoorbeeld een gespreksverslag maken waarbij de naam van de 

werknemer en van degene die het verslag maakt reeds worden ingevuld, of een uitnodigingsbrief voor 

een spreekuur bij de bedrijfsarts. Kies het gewenste sjabloon en type de gewenste tekst in het 

tekstveld onderin. 

 Bescherming privacy: U kunt hier aangeven welke partijen het document mogen inzien en/of wijzigen. 

De opties hier zijn: 

o Document is inzichtelijk en wijzigbaar voor alle geautoriseerden; 

o Document is NIET inzichtelijk voor andere geautoriseerden; 

o Document is NIET wijzigbaar voor andere geautoriseerden;  

o Document is NIET inzichtelijk en wijzigbaar voor externe gebruikers, wel voor interne 

gebruikers;  

o Document is NIET wijzigbaar voor externe gebruikers, wel voor interne gebruikers; 

o Document is niet inzichtelijk en wijzigbaar voor klantgebruikers, wel voor interne gebruikers, 

excl. externe partij. 

 Informatie over welke type rol u heeft en welke rollen binnen uw organisatie 

bestaan kunt u bij de beheerder van VerzuimSignaal opvragen. 

 Klik op “Opslaan en sluiten” 

Het nieuwe document wordt opgeslagen en is zichtbaar in het tabblad “Reintegratiedossier”. 

 

5.3.2 Notitie toevoegen 

U kunt een notitie aan het dossier toevoegen, bijvoorbeeld om gespreksverslagen op te slaan. Klik hiertoe op 

de knop “Nieuwe notitie”( ). Een pop-up opent. 

javascript: openPopupWindow('form.notitie.php?verzuimmelding_id=1595','notitie','Nieuwe notitie - Affelay, I.',390,460,'no','no');
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Figuur 47: Nieuwe notitie 

 Titel notitie: Geef de notitie een titel 

 Type notitie: Hier kunt u een categorie aangeven waaronder de notitie valt. Dit type is terug te zien in 

het tabblad “Reintegratiedossier”. 

 Toegankelijk voor: Hier kunt u instellen welke gebruikers toegang hebben tot de notitie. U kunt hier 

kiezen voor: 

 Alle gebruikers 

 Interne gebruikers 

 Klant gebruikers 

 Gelijke gebruikersrol 

 Privé 

 Sjabloon: Sjablonen stellen de beheerder in staat standaarddocumenten op te nemen in het systeem, 

waarbij informatie die bekend is in VerzuimSignaal ingevuld wordt in het sjabloon zodra dit wordt 

opgeroepen. Zo kunt u gemakkelijk bijvoorbeeld een gespreksverslag maken waarbij de naam van de 

werknemer en van degene die het verslag maakt reeds worden ingevuld, of een uitnodigingsbrief voor 

een spreekuur bij de bedrijfsarts. Kies het gewenste sjabloon en type de gewenste tekst in het 

tekstveld onderin. 

 

Type de notitie en klik op “Opslaan en sluiten”. De notitie is terug te vinden in het tabblad 

“Reintegratiedossier”. 

 

 

5.3.3 Bibliotheektaak toevoegen 

U kunt handmatig bibliotheektaken of -taakgroepen toevoegen door op het blauwe vlaggetje te klikken ( ). 

Hierbij kunt u denken aan taken die niet verplicht gesteld zijn vanuit de wet of door de werkgever, maar die wel 

zinvol zijn in het kader van de re-integratie, zoals het inplannen van een bezoek aan de Arboarts of het sturen 

van een bloemetje. 

Bibliotheektaken worden door de beheerder van VerzuimSignaal ingesteld en kunnen vervolgens gekozen 

worden in dossiers. 

Een taakgroep is een samenhangende groep taken die gegroepeerd zijn door de beheerder van VerzuimSignaal. 

Vaak wordt deze functionaliteit gebruikt om interventies te plannen.  
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5.4 Tabblad Reintegratiedossier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 48: Tabblad Reintegratiedossier 

 

In het Reintegratiedossier (Figuur 48) vindt u een logboek van alle uitgevoerde acties en een overzicht van aan 

het dossier gekoppelde notities en documenten. 

Het Reintegratiedossier bestaat uit diverse kopjes: 

o Logboek: een overzicht van alle uitgevoerde meldingen, taken en wijzigingen. 

o Documenten - systeem: overzicht van alle door VerzuimSignaal gegeneerde documenten (bv. het 

Plan van Aanpak). 

o Documenten - gebruiker: overzicht van toegevoegde eigen documenten. 

 Notities: overzicht van toegevoegde notities. Klik op het gele notitieblok-icoontje ( ) om een notitie 

toe te voegen. 

 Klik op het document-icoontje ( ) om een willekeurig bestand te uploaden in het 

Reintegratiedossier. 

 Klik op het diskette-icoontje ( ) om een notitie of document op te slaan. 

 Klik op het document of de notitie om deze te bekijken. Na openen kan de notitie worden 

geëxporteerd, gewijzigd of verwijderd. Klik rechtsonder op volgende of vorige om tussen meerdere 

notities of documenten in het Reintegratiedossier te navigeren (Figuur 49). 

 
Figuur 49: Notitie bekijken/wijzigen 
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5.5 Tabblad Kosten-Baten & Interventie 
Onder het tabblad “Kosten-Baten & Interventie” vindt u een overzicht van de re-integratievisie, interventies en 

de bijbehorende besparingen. Deze besparing wordt uitgedrukt in tijdwinst in werkdagen en vermenigvuldigd 

met het dagloon van de medewerker. Dit bedrag is de verwachte besparing van de interventie. 

 Vul in: 

o De ziektereden die de casemanager heeft geconstateerd; 

o Het einddoel van de interventie (bijvoorbeeld: Werkhervatting eigen functie); 

o De interne en externe visie hierop; 

o Eindbesparing;  

o Wanneer de medewerker het werk kan hervatten als deze interventie wordt uitgevoerd 

(geschat of achteraf); 

o Wanneer de medewerker het werk kan hervatten zonder interventie (geschat of achteraf); 

o De tijdswinst in dagen die dit oplevert; 

o De baten (tijdswinst x dagloon); 

o De interventiekosten die de verzuimverzekeraar rekent; 

o De kosten die de dienstverlener berekent; 

o De uiteindelijke besparing. 

 Onder het kopje “Interventies” kunnen de interventies worden ingevoerd. 

 Klik op “Toevoegen”. 

 Vul in het pop-upvenster dat nu tevoorschijn komt alle gevraagde velden in. 

 

 

5.6 Historie  
Onder het tabblad “Historie” (Figuur 50) vindt u een overzicht van de actuele en historische verzuimmeldingen 

inclusief uitgevoerde taken. 

Via “opties” kunt u de volgende onderdelen tonen: logboek items, uitgevoerde taken, volledige notities.  

 

 
Figuur 50: Tabblad Historie 

 

 

5.7 Medisch 
 

 
Figuur 51: Tabblad Medisch 

 

Het Medisch Dossier bevat een logboek waarin alle uitgevoerde acties zijn opgenomen en een overzicht van de 

UWV documenten, medische notities, diagnoses en eigen documenten die aan het dossier zijn gekoppeld. 

In het Medisch Dossier zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

o Medisch logboek  
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o Logboek met toegevoegde notities, diagnoses en documenten 

o Documenten 

o Overzicht van alle door VerzuimSignaal Lite gegenereerde UWV documenten (bijvoorbeeld 

het Plan van Aanpak) en een overzicht van toegevoegde eigen documenten 

o Notities  

o Overzicht van toegevoegde medische notities 

 Klik op bestaande UWV documenten, notities, diagnoses of eigen documenten om deze in te zien, te 

wijzigen of te verwijderen. 

 

5.7.1    Toevoegen eigen documenten 

 Klik op het document met de groene pijl (Figuur 52) om een bestand te uploaden naar het 

Reintegratiedossier. 

 

 
Figuur 52: Icoon toevoegen eigen document 

 

 

Figuur 53: Toevoegen eigen document 

 Geef het document een naam. 

 Selecteer het bestand van uw computer door op “Bladeren..” te klikken. 

 Selecteer een sjabloon of plaats uw eigen tekst in het tekstvak.  

 Geef via de keuzebalk onder aan de pagina aan of het document inzichtelijk mag worden 

gemaakt voor andere geautoriseerden. 

 Klik op het diskette-icoon ( ) om het document op te slaan. 

 

 

5.7.2     Toevoegen medische documenten 

 

 Klik op het document met de rode pijl (Figuur 54) om een medisch bestand te uploaden naar het 

Reintegratiedossier. 
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Figuur 54: Icoon toevoegen medisch document 

 

 Geef het document een naam. 

 Selecteer het bestand van uw computer door op “Bladeren..” te klikken. 

 Selecteer een sjabloon of plaats uw eigen tekst in het tekstvak.  

 Geef via de keuzebalk onder aan de pagina aan of het document inzichtelijk mag worden 

gemaakt voor andere geautoriseerden. 

 Klik op het diskette-icoon ( ) om het document op te slaan. 

 

5.7.3    Toevoegen medische notitie 

 

 Klik op de button met het rode notitieblok (Figuur 55) om een medische notitie aan het Medisch 

Dossier toe te voegen. 

 

 
Figuur 55: Icoon toevoegen medische notitie 

 

 
Figuur 56: Toevoegen medische notitie 

 

 Geef de medische notitie een titel en datum (deze is standaard ingesteld op de huidige datum). Zie  

Figuur 56.  

 Plaats uw notitie in het tekstvak. 

 Vul vervolgens het onderdeel “Terugkoppeling” in. 

 Selecteer desgewenst voor welke gebruikers deze notitie toegankelijk is.  

 Selecteer eventueel een sjabloon. Door deze selectie wordt het tekstveld gedeeltelijk gevuld met 

bekende/standaardgegevens die in het systeem bekend zijn. 

 Plaats uw adviestekst/terugkoppeling in het tekstvak. 
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 Klik op het diskette-icoon om de gehele notitie op te slaan. 

 De medische notitie wordt opgeslagen in het Medisch Dossier. 

 De adviestekst/terugkoppeling wordt opgeslagen in het Reintegratiedossier.  
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6 Overige functionaliteiten. 

6.1 Mijn account valideren 
Via mijn account (zie Figuur 57) kunt u uw eigen (login)gegevens wijzigen.  

 

 
Figuur 57: Mijn account 

Door uw account te valideren kunt u optimaal gebruik maken van Verzuimsignaal. Zo kunt u bij het verlies 
van uw inloggegevens snel van nieuwe inloggegevens worden voorzien via uw e-mailadres. 
Eenmaal ingelogd zweeft u met de muiscursor op uw naam in de rechter bovenhoek. In het menu wat dan 
zichtbaar wordt, klikt u op ‘Mijn account’. 
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Klik op ‘hier’ om de validatielink aan te vragen.  
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Er wordt nu een mail naar het aangegeven e-mailadres verzonden, klik deze aan en log in met uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op ‘valideer’, de velden zullen geleegd worden. 
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Ga weer naar uw accountgegevens, uw account is gevalideerd. Let op ! U kunt alleen uw account valideren 
via het e-mailadres wat u opgeeft in uw accountgegevens. 
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6.2 “Sounds like” bij zoeken 
Wanneer bij een zoekopdracht via het zoekveld in één van de schermen geen matches worden gevonden door 

het systeem, zoekt het systeem automatisch naar gegevens die lijken op de invoer (zie Figuur 58). De 

zoekfunctie negeert spaties voor of na een zoekterm . 

 

 
Figuur 58: "sounds like" bij zoeken 

 

6.3 Filtermogelijkheden bij zoeken 
Tijdens zoeken kan er, afhankelijk van waarop er gezocht wordt, vaak worden gefilterd. U kunt filteren door op 

het filter-icoontje ( ) achter de zoekbalk te klikken. De filteropties verschillen per venster. Zie Figuur 59 voor 

een voorbeeld. 

 

Figuur 59: Filteropties bij dossiers 
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Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling ICT/Facilities van de PanterGroep: 0512-584060 
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