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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 3 december 2019 
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. Op 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 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.   



2. Verbeteringen in VerzuimSignaal Werknemer 

Verbeterd: Verbeterde user experience bij activeren van VerzuimSignaal 

Werknemer 

Voorheen kregen werknemers die VerzuimSignaal Werknemer probeerden te activeren, maar 
bijvoorbeeld op een ''verlopen'' validatielink klikten de melding ''Er is een fout opgetreden''. Deze 
foutmelding werd getoond nádat alle validatiestappen door de werknemer waren doorlopen. Dit 
leverde veel meldingen op bij applicatiebeheerder, die aan de hand van de foutmelding de fout niet 
kon oplossen.  
 
Nu worden de meldingen direct getoond en wordt de werknemer duidelijk geïnformeerd over wat er 
fout gaat. Bijvoorbeeld: ''Deze validatielink is verlopen, neem contact op met uw dienstverlener om 
een nieuwe uitnodiging te ontvangen''. 

Nieuw: Delen met Werknemer standaard in te schakelen.   
Applicatiebeheerders kunnen met aanvraag van een rolwijziging er nu voor zorgen dat alle 
dossiergegevens automatisch gedeeld worden met de werknemer. Hierdoor worden handmatige 
acties voorkomen die vergeten kunnen worden.   Het vinkje ''delen met werknemer'' staat dan 
standaard ingeschakeld, maar kan per dossierstuk ook uitgeschakeld worden. 

Opgelost: Inactieve bedrijven worden niet meer standaard meegenomen bij 
uitnodigen van werknemers. 
Bij het uitnodigen in ‘bulk’ worden nu inactieve bedrijven niet meer standaard geselecteerd en dus 
niet meegenomen in de uitnodiging.  

Opgelost: Werknemers uit dienst worden niet standaard meegenomen bij 
bulk-uitnodigen. 
Bij het uitnodigen in ‘bulk’ worden werknemers die uit dienst niet meer standaard geselecteerd en 
uitgenodigd.  Werknemers uit dienst worden nu fysiek op een andere plek getoond zodat ze niet meer 
per ongeluk uitgenodigd kunnen worden. 

Opgelost: Snelheid van werkgevers zoeken in scherm voor bulk-uitnodiging 
sterk verbeterd. 
De snelheid van het zoeken in en navigeren binnen het bulk uitnodigingsproces is sterk verbeterd. 

Opgelost: Vreemde leestekens worden nu correct getoond in 
VerzuimSignaal Werknemer 
Werknemers met namen die vreemde tekens bevatten, worden nu weer correct getoond in 
VerzuimSignaal Werkenemer. 
 



Opgelost: Werknemers krijgen nu de status 'uitgenodigd' tijdens 
uitnodigingsproces.  
Werknemers die zijn uitgenodigd voor VerzuimSignaal Werknemer krijgen nu binnen het dossier 
ook de status ‘Uitgenodigd’. Hierdoor kan er geen verwarring meer ontstaan of deze werknemers 
al een uitnodiging hebben ontvangen of niet.  

Opgelost: Probleemanalyse kan niet gedeeld worden met werknemers.   
Het was niet meer mogelijk de probleemanalyse te delen met werknemers via VerzuimSignaal 
Werknemer. Dit is nu weer mogelijk. 



3. VerzuimSignaal in een nieuw “jasje” 

Omdat VerzuimSignaal sinds 1 november onderdeel is van Visma zijn ook de kleuren in 

VerzuimSignaal aangepast aan de nieuwe huisstijl.  Functioneel is er niets gewijzigd. Via de 

inlogpagina kun je de wijzigingen in VerzuimSignaal bekijken. 
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4. Overige ontwikkelingen en verbeteringen 

123539: Een werknemer die als voorkeurshantering partner achternaam heeft gekozen, kan nu 

ook via Snelzoeken op die achternaam gevonden worden. 

 

167887: Bij de tweede keer opslaan van een medisch UWV-document verspring je naar het 

tabblad Dossier. Met ingang van deze release blijf je weer in het medisch tabblad. 

 

168663: Bij het overlijden melden van een zieke werknemer wordt de reden van ziekte op het 

rapport meldingen per dag niet meer vertaald naar overleden. 

 

168664: Voor werknemers geboren na 30-06-1991 is nog geen AOW datum vastgesteld. Vanaf 

deze release staat bij deze werknemers dat het nog niet bekend is. 

 


