
DOMEINEN BINNEN 
UNIT4 VERZUIMSIGNAAL 

Om te voldoen aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) is het heel belangrijk dat 
Unit4 VerzuimSignaal goed is ingericht. Bij verzuim hebben 
we namelijk te maken met bijzondere persoonsgegevens 
en medische persoonsinformatie waarvoor extra strenge 
(privacy-)regels gelden. 

Unit4 VerzuimSignaal biedt werkgevers, medische specialisten, arbodiensten en andere 
verzuimspecialisten de mogelijkheid om verzuimdossiers van werknemers te monitoren. Om 
ervoor te zorgen dat de rechten die mensen hierbij hebben zijn gekoppeld aan de rol die zij 
vervullen, wordt Unit4 VerzuimSignaal per 1 maart 2019 verplicht opgesplitst in zogenaamde 
domeinen. 

in deze factsheet vind je belangrijke informatie over wat een domein is, welke domeinen er 
zijn en hoe het werkt.
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Wat is een domein?
Een domein is een afgeschermd gebied binnen de 
softwareoplossing met specifieke informatie die alleen 
toegankelijk is voor rollen die daar volgens de AVG 
ook wettelijk toegang toe mogen hebben. Bijvoor-
beeld: een werkgever mag nooit toegang krijgen tot 
medische informatie. Deze informatie mag dan ook 
nooit toegankelijk zijn vanuit het werkgeverdomein.

Welke domeinen zijn er?
Unit4 VerzuimSignaal onderscheidt de volgende 
domeinen:

• Unit4 VerzuimSignaal Werknemer
• Unit4 VerzuimSignaal Werkgever
• Unit4 VerzuimSignaal Medisch
• Unit4 VerzuimSignaal Arbo
• Unit4 VerzuimSignaal Volmacht/verzekeraar.

Hoe werkt het?
Binnen een domein kunnen alleen rechten worden 
gekoppeld aan gebruikersrollen die behoren tot dat 
domein. Binnen een domein blijven rollen flexibel 
en mogen ze worden aangepast, maar ze kunnen 
nooit rechten krijgen die buiten de gestelde kaders 
van het domein vallen. 

Onderstaande afbeelding laat zien dat bepaalde 
informatie (bijvoorbeeld: stamgegevens) voor alle 
domeinen toegankelijk is en andere informatie voor 
slechts twee of één domein(en). 

Hoe kan ik Unit4 VerzuimSignaal 
inrichten op basis van domeinen?
Het AVG-proof inrichten van Unit4 VerzuimSignaal 
was al mogelijk op het moment dat de AVG werd 
geïntroduceerd. Een Unit4 consultant kan u helpen 
bij het toekennen van gebruikersrollen aan het 
juiste domein. Om het overstappen eenvoudiger 
te maken, is er voor Unit4 VerzuimSignaal 
functionaliteit ontwikkeld waarmee de functioneel 
beheerder dit zelf kan doen. 

Hierbij wordt hij/zij stap voor stap begeleidt bij het 
toewijzen van gebruikersrollen aan het juiste domein. 
Op hoofdlijnen verloopt dit proces als volgt:

1. In een nieuw gebruikersoverzicht worden alle 
bestaande rollen van de huidige omgeving 
weergeven.

2. Door op een rol te klikken, worden de daarbij 
behorende rechten van een rol zichtbaar.

3. In het scherm met rolinstellingen kan de huidige 
rol worden toegewezen aan een domein en de 
gedefinieerde AVG-rol binnen het domein. 

4. Met een rollenmatrix krijgt de beheerder inzicht 
in wat er gaat wijzigen in de rol op het moment 
dat de geplande wijziging wordt doorgevoerd.

5. Met de rollenmatrix kan de functioneel 
beheerder rollen toewijzen aan domeinen, 
zolang dit binnen de kaders van het 
geselecteerde domein vallen.

6. Bij het opslaan wordt de oude rol aangepast 
naar de rechten van de AVG-rol. Hierbij kunnen 
bestaande functionaliteiten vervallen.
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Wat gebeurt er als een gebruikersrol 
wordt toegewezen aan een domein?
Nadat een rol is toegewezen aan een domein, 
kan de gebruiker alleen gegevens verwerken 
die vallen binnen de kaders van dat domein. 
Persoonsgegevens kunnen alleen worden gedeeld 
met andere domeinen als daar een gegronde 
reden voor is. Bijvoorbeeld: een werkgever kan alle 
stamgegevens van werknemers verwerken terwijl 
deze gegevens voor een ander domein (arbo of 
medisch) niet zichtbaar zijn. Deze gegevens zijn pas 
te benaderen op het moment dat de werknemer 
ziek wordt gemeld (zie onderstaande afbeelding).

Wat verandert er voor de gebruiker?
Het werken met Unit4 VerzuimSignaal blijft in de 
basis voor een gebruiker hetzelfde. De rechten 
van een rol van de gebruiker kunnen echter 
wel veranderen. De aanpassingen in rechten 
hebben vooral betrekking op het verwerken van 
persoonsgegevens en/of de wijze waarop men naar 
een medewerker kan zoeken. Zo kan bijvoorbeeld 
een casemanager van een arbodienst gegevens 
van werknemers zonder verzuimdossier niet inzien 
zonder de juiste zoeksleutels te hebben.

Wanneer is de functionaliteit 
beschikbaar? 
In oktober 2018 is de beschreven functionaliteit 
van domeinen beschikbaar gesteld aan ons 
klantpanel. Vanaf januari 2019  beschikken alle 
Unit4 VerzuimSignaal klanten over deze nieuwe 
functionaliteit. 

Wanneer is de opsplitsing in domeinen 
binnen Unit4 VerzuimSignaal definitief? 
Vanaf 1 maart 2019 is Unit4 VerzuimSignaal alleen 
nog toegankelijk voor rollen die gekoppeld zijn 
aan één van de vijf domeinen. Dat betekent dat 
gebruikers waarvan de rol op dat moment nog niet 
is gekoppeld aan een specifiek domein, niet meer 
kunnen inloggen.
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Over Unit4 voor de HR-afdeling
Unit4 is ‘in business for people’. Sinds het 
begin van de jaren tachtig hebben wij ons 
gespecialiseerd in software voor organisaties 
waar mensen centraal staan en het verschil 
maken. Onze technologie is van essentieel 
belang voor de organisaties die we bedienen - 
het verbetert hun efficiëntie en productiviteit. 

Daarbij geloven wij in de kracht van 
eenvoud. Dat vertalen wij in software voor 
personeelsadministratie, salarisverwerking en 
verzuimmanagement die doet wat het moet 
doen. Zonder onnodige toeters en bellen zodat 
er meer tijd overblijft voor de dienstverlening 
aan klanten en/of de medewerkers. Met onze 
HR-software kunnen mensen meer waarde 
creëren voor zichzelf, hun organisatie en hun 
klanten.
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