
Starten met  
VerzuimSignaal  
Werknemer
Goed dat je hebt gekozen voor VerzuimSignaal Werknemer. 
Nadat onze supportafdeling VerzuimSignaal   Werknemer 
heeft geactiveerd, hoef je nog maar een paar stappen uit 
te voeren voordat je werk nemers uit kunt nodigen om hier 
gebruik van te maken. 

In dit document vind je een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met 
VerzuimSignaal Werknemer. Daarnaast kun je aanvullende informatie over
VerzuimSignaal Werknemer vinden op onze helppagina.
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Stap voor stap aan de slag met  
VerzuimSignaal Werknemer

Contactgegevens 
voor communi-
catie
Om een werknemer 
te kunnen uitno-
digen, moet bij de 
werknemer de ge-
boortedatum en een 
geldig e-mailadres 
zijn ingevoerd. 

Inrichting taken
Je kunt werknemers betrekken bij 
het re-integratieproces door taken 
met ze te delen. Werknemers kunnen 
op die manier de stappen volgen die 
in het proces WVP genomen moeten 
worden. Welke taken je wilt delen 
met de werknemer bepaal je zelf. 

Ga naar Applicatie instellingen -> 
Protocollen    -> Protocollen of Taak-
bibliotheek. Het zichtbaar maken 
van taken voor de werknemer werkt 
hetzelfde als voor VerzuimSignaal- 
gebruikers. Zoek naar de werk-
nemersrol in de taakinstellingen en 
zet een vinkje voor L (lezen).

Werknemer 
individueel 
uitnodigen
Je kunt werknemers    
individueel uitnodi- 
gen vanuit het 
werknemerdossier in 
VerzuimSignaal. 

Als een werknemer 
zich nog niet heeft 
geregistreerd, kun je 
via de button ‘Heruit-
nodiging Werknemer-
portaal’ een nieuwe 
uitnodiging per 
e-mail versturen. 

Standaard 
sjabloon
VerzuimSignaal levert 
een standaard uitnodi-
gingssjabloon mee.

Dit sjabloon kun je als 
basis gebruiken voor 
de e-mail om werkne-
mers uit te nodigen. Je 
kunt dit sjabloon ook 
aanpassen via de
sjabloongenerator.

Alle werknemers 
tegelijk 
uitnodigen
Je kunt werknemers 
binnen een bedrijf 
tegelijk uitnodigen 
via Applicatie in-
stellingen -> Werk-
nemersportaal -> 
Werknemersportaal 
gebruikers.

Succes met  
VerzuimSignaal 
Werknemer
Je hebt nu alle 
stappen gezet om 
succesvol aan de 
slag te gaan. 

Meer informatie 
over VerzuimSignaal 
Werknemer kun je 
vinden op de help-
pagina.
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Over VerzuimSignaal
VerzuimSignaal werkt al meer dan 15 jaar
aan de veiligheid, gezondheid en duurzame 
inzetbaarheid van meer dan 2 miljoen 
werknemers. Wij doen dit door onze 
klanten te voorzien van de meest flexibele, 
complete en gebruikersvriendelijke software 
voor verzuimbegeleiding en het monitoren 
van arbeidsomstandigheden.

Hierbij geloven wij sterk in de kracht van
eenvoud, connectiviteit en data. Onze
software ondersteunt meer dan 200.000
leidinggevenden, HR-medewerkers, 
casemanagers, bedrijfsartsen en
verzekeringsspecialist.
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