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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 
4 februari 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. 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. 
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2.Ontwikkelingen 

 
Nieuwe functionaliteit Functioneel beheerder: Rollen opschonen 
 
In VerzuimSignaal is het mogelijk om zelf rollen aan te maken. Omdat we regelmatig 
de vraag krijgen om rollen, die niet meer in gebruik zijn, op te schonen hebben we 
hiervoor nieuwe functionaliteit ontwikkeld.  
 
Met deze functionaliteit kan de functioneel beheerder vanaf nu zelf rollen opschonen 
en hoeft er geen verzoek meer te worden ingediend bij VerzuimSignaal voor deze 
actie. Deze optie voorziet in een belangrijke behoefte en levert functioneel 
beheerders veel gemak op. Onderstaand staat beschreven hoe je op een eenvoudige 
manier de rollen kunt opschonen en verwijderen: 
 

1. Ga naar Applicatie instellingen > Gebruikers en beveiliging > Rollen 
2. Selecteer de rol die je wilt verwijderen 
3. Klik rechts bovenin het scherm op het rode kruisje om de rol te verwijderen 

 

 
 
Controle bij verwijderen 
 
Bij het verwijderen controleert VerzuimSignaal of er nog gebruikers aan deze rol zijn 
gekoppeld. Als dat het geval is kan de rol niet worden verwijderd. Je krijgt op dat 
moment een overzicht van alle gebruikers die nog gekoppeld zijn aan deze rol. Vanuit 
dit overzicht kun je de gebruiker koppelen aan een andere rol. Daarna kun je alsnog 
de rol verwijderen.  
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3.Overige ontwikkelingen en verbeteringen 

 
Bijwerken startdatum zwangerschapsprotocol bij aanpassen gewenste ingangsdatum 
verlof (161424) 
 
Bij het wijzigen van de gewenste ingangsdatum verlof werd de startdatum van het 
protocol niet bijgewerkt. Vanaf deze release wordt de startdatum van het protocol 
aangepast op basis van een wijziging van het veld gewenste ingangsdatum verlof.  
 
UWV formulieren updaten tool uitgebreid met 3 nieuwe formulieren (174690)  
 
Vanaf 7 februari is het mogelijk om met behulp van de conversietool de volgende 
UWV formulieren aan te passen: 

● Bijstelling plan van Aanpak wordt (Eerste)jaarsevaluatie 
● Ziekteaangifte in verband met aanvraag Ziektewet-uitkering wordt 

Ziektewetuitkering aanvragen 
● Eindevaluatie van het plan van aanpak WIA wordt Eindevaluatie 

 
Conversietool langer beschikbaar 
Omdat deze formulieren nog niet beschikbaar waren in de conversie tool, blijft deze 
tool voorlopig nog beschikbaar.  
 
Conversietool aanvragen? 
Maak je gebruik van eigen protocoltaken met gekoppelde UWV formulieren en wil je 
deze graag updaten naar de nieuwste versie? Vraag dan deze handige conversietool 
aan via een ticket bij onze supportdesk.  
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Extra informatie in conversie tool 
De conversie tooling is uitgebreid met extra informatie om duidelijk te maken 
waarom bepaalde UWV-formulieren meerdere keren vermeld zijn. Een aantal oude 
UWV-formulieren komt dubbel voor, beide versies worden door 1 nieuwe vervangen. 
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