
Uitleg importsheet VerzuimSignaal 
 
Uw ziekteverzuim wordt verwerkt in het web-based systeem VerzuimSignaal. Het systeem dient te worden 
gevuld met uw werknemersgegevens. Hiertoe verzoeken wij u het speciale Excel blad in te vullen en aan 
ons te retourneren. U kunt het gecompleteerde Excel bestand mailen aan: verzuimsignaal@wuthrich.nl. 
 
Bij het invullen verzoeken wij u heel goed op het volgende te letten: 
 

1. Het formulier wordt door ons gebruikt om uw werknemersgegevens te importeren in het systeem. 
Wij verzoeken u daarom het formulier qua lay-out niet aan te passen en om geen kolommen te 
verwijderen. Dit geeft namelijk bij de import een fout en dan weigert het systeem de volledige 
upload.   
 

2. In het formulier kunt u geen gebruik maken van komma’s. U zult hiervoor een punt dienen te 
gebruiken. Bijvoorbeeld; 16,71 is in het werkblad 16.71. Bij gebruik van een komma ontstaan 
dezelfde importfouten als bij 1. genoemd. 

 
3. Verder dient u rekening te houden met het volgende: 

i. Naam Afdeling: 
U zult hier een afdelingsnaam moeten vermelden, zoals Verkoop, Productie, Administratie 
of anderszins. Heeft u geen specifieke afdelingen, dan kunt u Algemeen invullen.  

ii. Code Afdeling: 
Als u niet werkt met afdelingsnamen, maar met codes, dan kunt u deze hierin vermelden.  

iii. Voorkeurshantering 
Hier een nummer invullen: 
1 = Alleen eigen achternaam 
2 = Alleen achternaam partner 
3 = Achternaam partner - eigen achternaam 
4 = Eigen achternaam - achternaam partner 

iv. Geslacht 
Hier invullen: 
M = Man 
V = Vrouw 

v. Soort dienstverband 
Hier een nummer invullen: 
1 = Bepaalde tijd  
2 = Onbepaalde tijd 
3 = Oproepkracht 
4 = Uitzendkracht 
5 = Stagiaire 
6 = Vrijwilliger 
10 = WSW'er 

vi. Salarisperiode 
Hier een nummer invullen: 
0 = Dag 
1 = Week 
2 = 4 Weken 
3 = Maand 
4 = Jaar 

 
Alle overige rubrieken wijzen zichzelf en kennen geen beperkingen. 
 
Bij vragen kunt u bellen naar 030 – 254 91 91. 
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