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1. Inleiding 
In dit document worden alle nieuwe ontwikkelingen en optimalisaties beschreven die je in 
de nieuwe release kunt verwachten. De release wordt op de avond van dinsdag 1 
september 2020 doorgevoerd. Vanaf dat moment zijn de nieuwe functionaliteiten 
beschikbaar. Daarnaast vind je in dit document ook een lijst met opgeloste punten. Dit 
document bevat korte beschrijvingen van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de 
applicatie. In ons help portaal help.verzuimsignaal.nl worden deze releasenotes ook 
geplaatst en meer informatie indien van toepassing. 
 
Per ontwikkeling wordt aangegeven of een uitbreiding van een gebruikersrol noodzakelijk 
is om van de ontwikkeling gebruik te kunnen maken. Verzoeken om een gebruikersrol te 
wijzigen naar aanleiding van de release kunnen ná de release bij ons aangevraagd worden 
via onze servicedesk. Rolwijzigingen kunnen worden aangevraagd door 
applicatiebeheerders. 
 
VerzuimSignaal B.V. behoudt het recht om ontwikkelingen niet te releasen naar productie 
als naar aanleiding van het testproces blijkt dat deze ontwikkelingen niet goed 
functioneren en/of een risico vormen voor de stabiliteit van de applicatie. 
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2. Ontwikkelingen Visma Verzuim VZS  
 
Visma Verzuim Werknemer 

Foutmelding Ziek- en herstelmelding in Visma Verzuim Werknemer opgelost- 
VSA-4677 

De werknemer kan zich weer ziek- en betermelden in Visma Verzuim Werknemer zonder 
foutmeldingen. 
 

Medische UWV-documenten delen - VSA-4454 

Alle medische UWV-documenten die via de knop “UWV-documenten toevoegen” in het 
medische dossier kunnen worden aangemaakt, kunnen nu gedeeld worden met de 
werknemer. Ook is ervoor gezorgd dat het vinkje om de documenten te kunnen delen altijd 
zichtbaar is, ook bij kleine schermen. 
 

 
 
 

Ziekmeldingen ziek als gevolg van zwangerschap nu ook beschikbaar in Visma 
Verzuim Werknemer - VSA-235 

Ziekmeldingen als gevolg van zwangerschap zijn nu ook inzichtelijk voor de 
werknemer in Visma Verzuim Werknemer en zijn ook als zodanig te herkennen. 
 

Taken in Visma Verzuim VZS (VerzuimSignaal) worden weer gesloten als werknemer 
zichzelf hersteld meldt in Visma Verzuim Werknemer - VSA-4484 

Onder bepaalde voorwaarden werden taken in Visma Verzuim VZS niet afgesloten 
wanneer de werknemer zich hersteld had gemeld in Visma Verzuim Werknemer. Er is 
een wijziging doorgevoerd waardoor de taken nu weer in alle gevallen worden 
gesloten als een werknemer zich beter meldt. 

Tekst bij melding verduidelijkt in Visma Verzuim Werknemer - VSA-4528 

De tekst in Visma Verzuim Werknemer die wordt getoond bij een melding is neutraler 
gemaakt. Hier stond altijd “De werknemer heeft zich [ziek, beter, enz] gemeld”, ook als de 
herstelmelding in Visma Verzuim VZS was ingevoerd. De tekst suggereerde echter dat de 
werknemer dit zelf in Visma Verzuim Werknemer heeft ingevoerd, terwijl dit niet het geval 
hoefde te zijn. Daarom is de tekst nu aangepast naar het neutralere “De werknemer is 
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[ziek, beter, enz] gemeld”. Deze tekst wordt altijd getoond, onafhankelijk van wie en in welk 
systeem de melding heeft ingevoerd. 
 

Uitnodigingssjabloon voor Visma Verzuim Werknemer geupdate - VSA-4453 

Het uitnodigingssjabloon, dat standaard in Visma Verzuim VZS (VerzuimSignaal) 
beschikbaar wordt gesteld bij ingebruikname van Visma Verzuim Werknemer, is 
geupdate. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in sjablonen die je als 
applicatiebeheerder zelf hebt gemaakt. 
 
WIA-module 

Zoekbalk toegevoegd in WIA overzicht - VSA-4445 

In het WIA-overzicht is een zoekbalk toegevoegd bovenin beeld, zoals we die ook kennen in 
andere overzichten.  
 

 

Rapport WIA-aantallen toont het aantal WGA dossiers - VSA-4634 

Het rapport WIA-aantallen is uitgebreid met het aantal openstaande WGA dossiers op 
de ingangsdatum en op de einddatum van het rapport. 

WIA-overzicht: Duur leeg laten bij een toekomstige beschikking - VSA-4661 

Bij het toevoegen van een toekomstige beschikking wordt in het WIA-overzicht de 
kolom ‘Duur’ leeg gelaten ip.v. dat er negatieve dagen worden getoond. 

Kolomkeuze venster grafisch verbeterd - VSA-4662 

In het venster, waarin je de kolommen kunt kiezen die je wilt weergeven in het 
WIA-overzicht, is een aantal grafische verbeteringen doorgevoerd waardoor dit nu 
overzichtelijker is. 
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Toerekening ERD door klant instelbaar maken - VSA-4785 

Het veld ERD toerekening wordt op basis van een ingestelde eigen risicodrager 
periode op bedrijfsniveau vooraf ingevuld in de WIA wizard, maar kan nu ook door de 
gebruiker worden aangepast. Hiermee is het mogelijk om af te wijken van de instelling 
op bedrijfsniveau bij een individuele beschikking. 
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Bewaartermijnen 
 

Filtering op “Werknemers uit dienst” toont alleen werknemers die nu uit dienst zijn - 
VSA-4523 

Als in de bewaartermijnenmodule werd gekozen voor het filter “Werknemers uit 
dienst” werden ook dossiers getoond die opgeschoond mogen worden van 
werknemers die een uitdienstdatum hebben in de toekomst. Dit is gecorrigeerd, deze 
werknemers worden nu pas in dit filter getoond vanaf het moment dat de 
uitdienstdatum is verstreken.  
 

Filtering op bedrijfsnaam werkt correct in combinatie met filters “Werknemers in 
dienst” en “Werknemers uit dienst” - VSA-4524 

Zoeken in de bewaartermijnenmodule op basis van bedrijfsnaam werkt correct in 
combinatie met het filter “Werknemers in dienst” of “Werknemers uit dienst”. Zoeken 
op bedrijfsnaam in combinatie met “Werknemers in- en uit dienst” is nog steeds 
mogelijk. 
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3.  Aanpassingen en bugs Visma Verzuim VZS 
UWV-koppeling: MLA-herstelbericht voorzien van juiste eerste AO-dag bij 
samengesteld verzuim - VSA-29 

Het MLA-herstelbericht wordt verzonden als de werknemer herstelt na de 42ste 
week verzuim en het UWV dus een MLA-verzuimbericht heeft ontvangen voor deze 
melding. In dit bericht wordt nu ook bij samengesteld verzuim de correcte eerste 
AO-dag meegestuurd. 
 

UWV-koppeling: MLA-verzuimbericht ook verzonden bij samengestelde melding na 42 
weken - VSA-31 

Als een werknemer na het verzenden van het MLA-herstelbericht wederom ziek 
wordt, wordt vanaf nu opnieuw een MLA-verzuimbericht naar het UWV verzonden om 
de wederom-ziekmelding daar te melden. Hierdoor vallen MLA-herstelmeldingen na 
samengestelde ziekmeldingen niet langer uit en hoeft dit niet langer met de hand te 
worden gemeld. 
 

UWV-koppeling: datumvelden in WAZO-bericht wordt weer met correcte datum 
gevuld - VSA-4735 

In het WAZO-bericht werden in sommige gevallen data uit 1970 in datumvelden 
gevuld. Daar wordt nu weer in alle datumvelden juiste data meegestuurd. 
 

Rapport Verrichtingen toont weer alle bedrijven in de lijst - VSA-398 

In het rapport Verrichtingen is een verbetering doorgevoerd in het voorformulier. Bij 
grote aantallen bedrijven zijn deze weer allemaal te selecteren. Daarnaast is een 
optie toegevoegd om alle bedrijven in één keer te selecteren. 

Opvoeren loonsanctiebeschikking is weer mogelijk - VSA-4721 

Het opvoeren van een loonsanctiebeschikking is weer mogelijk.  

Bijlage verdween na invoer nieuwe beschikking en afsluiten oude beschikking - 
VSA-4811 

In sommige gevallen verdween de bijlage van de afgesloten beschikking bij het 
toevoegen van een nieuwe beschikking. Deze bijlage blijft nu zichtbaar.    

 

                     Release VS.2.092.00 |  01-09-2020  |  Pagina 8/11 

   
 

 



4.Ontwikkelingen SIVI koppeling 
Salarisgegevens in import- en exportbericht 
Het is vanaf nu mogelijk om het salaris component in het SIVI verzuimbericht te 
vullen zodat de salarisgegevens van een werknemer ook vanuit het SIVI 
verzuimbericht verwerkt worden door de SIVI import. deze worden bij het 
dienstverband weggeschreven en worden ook bij de verzuimdossier getoond. 
 
In onze SIVI export is het optioneel mogelijk de salarisgegevens mee te nemen in de 
export, deze functionaliteit zit achter een setting die per aansluiting aan of uitgezet 
kan worden (door een technisch consultant van verzuimSignaal). 
 
SIVI documentkoppeling in combinatie met Planningsagenda 
De SIVI documentkoppeling is aangepast voor Planningsagendagebruikers. Deze 
aanpassing stelt zeker dat documenten altijd gekoppeld kunnen worden aan het 
juiste verzuimdossier en uitval nog verder beperkt wordt.  
 

Opgeloste bugs: 

● Veld IdWrkgvrArbdnst in SIVI verzuim export wordt juist gevuld 
● Contactpersonen kunnen nu met verschillende rollen via UserLifeCycle 

verwerkt worden 
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5.BI-tool van I8 vanaf 28 augustus uitsluitend nog 
te gebruiken vanuit Visma Verzuim VZS  

 
Vanaf 28 augustus 2020 kun je de BI-tool van I8 uitsluitend nog benaderen vanuit de Visma 
Verzuim VZS-applicatie zelf. Dit is noodzakelijk omdat in de BI-tool persoonsgevoelige 
informatie te raadplegen is. Door de BI-tool uitsluitend toegankelijk te maken via Visma 
Verzuim VZS zelf, is gewaarborgd dat de BI-tool altijd beveiligd is door middel van Multi 
Factor Authenticatie (MFA). De gebruiker kan daartoe zelf altijd nog kiezen, afhankelijk van 
de door je eigen organisatie gemaakte keuzes, tussen verificatie via SMS, USB of een 
authenticator app. Het is van belang dat de instellingen in Visma Verzuim VZS juist staan én 
dat er een zogeheten ClickOnce-applicatie wordt geïnstalleerd op je pc, zodat je vanaf 28 
augustus gewoon kan blijven werken met de BI-tool.  
 
In dit document leggen we je stap voor stap uit wat je moet doen om vanaf 28 augustus 
2020 gebruik te kunnen blijven maken van de BI-tool.    
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http://help.verzuimsignaal.nl/downloads/BI%20tool%2028%20augustus%20Instructie.pdf


6.Domeinen 
Vorig jaar zijn we druk bezig geweest met het implementeren van de zogeheten 
Domeinrollen, zodat Visma Verzuim VZS (VerzuimSignaal) en jullie als klant, beter aan 
de AVG-richtlijnen voldoen. Binnenkort zullen de ongekoppelde rollen inactief 
worden. De oproep aan de beheerders om deze rollen dus te vervangen door een 
gekoppelde domeinrol. We gaan dit proces in twee fases uitvoeren, namelijk: 

1. Per 1 oktober 2020 zullen wij alle rollen in Visma Verzuim VZS 
(VerzuimSignaal), die nog niet zijn voorzien van een gekoppelde domeinrol, 
inactief maken. Dit houdt concreet in dat de betreffende rol niet meer 
geselecteerd kan worden bij (nieuwe) gebruikers en wanneer er bestaande 
gebruikers aangepast moeten worden, je verplicht bent een andere rol aan de 
gebruiker toe te kennen. De gebruiker zelf kan nog wel gewoon blijven werken 
met zijn of haar account.  

2. Per 1 november 2020 zullen we alle gebruikers, die in een niet gekoppelde rol 
werken, in het systeem ook geen toegang meer geven tot Visma Verzuim VZS 
(VerzuimSignaal) totdat de gebruikersrol is aangepast door de beheerder, naar 
een rol welke wel gekoppeld is aan een Domeinrol.  

Recentelijk zijn er nog de nodige kleine aanpassingen voor verschillende domeinrollen 
geweest. We adviseren je dan ook om nogmaals naar de gebruikers met een 
ongekoppelde rol te kijken en deze gebruikers rollen zo spoedig mogelijk te voorzien 
van een gekoppelde domeinrol. 
 
Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben? Neem gerust contact op met onze 
supportafdeling. 
 

 

                     Release VS.2.092.00 |  01-09-2020  |  Pagina 11/11 

   
 

 


