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Wat levert het op?

 » Bespaar op boetes en verdien met subsidies
 » Geen papier meer naar het UWV, alles digitaal
 » Besparing op arbodienstverlening
 » Eenvoudig en snel inzicht via het verzuim dashboard
 » Uw persoonlijk verzuimprotocol volledig geïntegreerd en ondersteund
 » Nooit meer acties vergeten
 » Verlaging van het verzuimpercentage en dus uw verzuimkosten

Verzuim

Met de verzuimfunctionaliteit binnen Talent 
& Salaris van Visma Software kunt u vanuit uw 
personeelsinformatiesysteem alles rondom 
verzuim binnen uw organisatie nauwlettend 
monitoren. U heeft alle tools in huis om 
het begeleiden van arbeidsongeschikte 
medewerkers volledig te stroomlijnen en 
daarnaast alle ken- en stuurgetallen per direct 
paraat te hebben. Immers, voorkomen is nog 
altijd beter dan genezen.

Efficiënter werken met Talent & Salaris

In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest. Alle 
acties die daaruit voortkomen worden door het systeem uitgezet in uw 
organisatie, bewaakt en opgevolgd.



Verzuim

Workflow
Het opzetten van uw verzuimprotocol 
wordt vormgegeven in zogenaamde 
verzuimprocessen. Een verzuimproces 
is een verzameling taken, reminders 
en e-mails. Standaard levert Talent & 
Salaris een set taken uit die direct in 
relatie staat tot de Wet Verbetering 
Poortwachter, welke u geheel naar 
eigen inzicht kunt bijwerken. Daarnaast 
staat het u vrij uw eigen taken, e-mails 
en andere acties toe te voegen aan de 
processen. Na het ziekmelden van een 
medewerker wordt het proces vanzelf 
opgestart. U heeft geen omkijken meer 
naar het uitzetten van acties en het 
versturen van e-mails. Indien u dit heeft 
aangegeven bij een specifieke actie, zal 
het systeem bovendien controleren of 
deze op tijd wordt uitgevoerd. workflow overzicht: alle taken uitgezet in in de tijd

Self service
Self service staat centraal in het on-
twerp van de verzuimmodule. Dit 
maakt het mogelijk om functionaliteit-
en uit te rollen in de lijn. Denk hierbij 
aan het beschikbaar stellen van rap-
portages of het invoeren van ziek- en 
hersteldmeldingen. In welke mate u dit 
wilt doen is uiteraard volledig aan u. 
Dankzij geavanceerde autorisatiemo-
gelijkheden is het mogelijk om tot op 
zeer gedetailleerd niveau aan te geven 
welke rechten uw gebruikers krijgen.

zelf een ziekmelding invoeren



Verzuim

dashboard: alle ken- en stuurgetallen op een rij

Koppelingen 
Besteedt u uw tijd liever aan de re-integratie 
van uw arbeidsongeschikte medewerkers dan 
aan het invullen van formulieren? De documen-
tenstroom die onherroepelijk verbonden is aan 
de Wet Verbetering Poortwachter, kan voor een 
groot deel digitaal worden afgehandeld dankzij 
digitale koppelingen met het UWV en verschil-
lende arbodiensten. Ziekmeldingen en mutaties 
worden via onderliggende kanalen automa-
tisch doorgegeven aan de belanghebbende 
externe instanties. Denk bijvoorbeeld aan een 
42e-weeksmelding of een WAZO melding; deze 
formulieren zijn voor u verleden tijd, zodra u 
gebruik maakt van de elektronische communi-
catie met het UWV.

Ken- en stuurgetallen
De snelste manier om direct uw verzuimcijfers 
op te halen is via de volledig geïntegreerde dash-
boards die Talent & Salaris te bieden heeft. Alle 
belangrijke ken- en stuurgetallen zijn direct bes-
chikbaar in heldere grafieken en diagrammen. 
Met de grote verscheidenheid aan rapportages 
die de verzuimmodule te bieden heeft, haalt u in 
een handomdraai alle informatie uit het systeem 
die u nodig heeft. Rapportages kunnen door 
middel van parameters op uw wensen aange-
past worden. Alle rapportages hebben bovend-
ien de handige eigenschap dat ze te exporteren 
zijn naar verschillende gangbare bestandsfor-
maten zoals PDF en Microsoft Excel.



Met het overzicht ‘Nu ziek’ heeft u in één oogopslag in beeld wie er op dit moment ziek is

Verzuim

Flexibiliteit
Talent & Salaris is volledig aan te passen aan uw 
wensen. Niet alleen is de inrichting van de procedures 
zo gemaakt, dat uw verzuimprotocol hierin volledig 
kan worden ingepast, ook de schermen zijn in 
hoge mate configureerbaar. U bepaalt hoe uw 
invoerschermen eruit zien, door velden toe te voegen, 
te verwijderen of al dan niet verplicht te maken. En 
bent u achteraf nog niet helemaal tevreden met 
het resultaat, dan past u dit moeiteloos zelf aan met 
gebruiksvriendelijke onderhoudsfuncties. Doordat u 
bepaalt hoe de software eruit ziet, past het pakket 
zich moeiteloos aan op dynamiek van uw organisatie.
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Door de goede controle en bewaking 
van de module ziekteverzuim loopt 

uw proces op rolletjes. U voldoet altijd 
aan de eisen die het UWV stelt aan 

ziekteverzuim. Daardoor ontvangt u 
geen boetes. 


