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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 2 
juni 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 na de release bij ons 
aangevraagd worden via onze servicedesk. Rol wijzigingen 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 
WIA-module 
 
Binnen VerzuimSignaal is het mogelijk om beschikkingen van het UWV vast te leggen. 
Hierin zijn alle mogelijke beschikkingen opgenomen zoals WAO, WAJONG etc. Na de 
inwerkingtreding van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bleek de 
beschikkingen module niet heel erg geschikt voor het vastleggen van WGA en 
IVA-dossiers. Met ingang van deze release is de nieuwe WIA-module beschikbaar voor 
het vastleggen van dit soort beschikkingen. Het gaat hier om een wizard die het 
gehele proces van het vastleggen van een beschikking doorloopt. Heb je belangstelling 
voor het afnemen van de WIA-module en het WIA-overzicht neem dan contact op 
met marketing.verzuimsignaal@visma.nl Om gebruik te kunnen maken van deze 
module is een rol aanpassing vereist.  
 
WIA-overzicht 
 
Met de oplevering van de WIA-module leveren wij ook een separaat WIA-overzicht 
aan. Dit is te vergelijken met de overzichten ‘’Openstaande dossiers’’ en ‘’Overzicht 
werknemers’’. Alleen is dit overzicht alvast in een nieuw jasje gestoken, waardoor het 
overzicht flexibel in te richten is en het overzicht kan gepersonaliseerd worden. In de 
toekomst zullen ook de schermen openstaande dossiers en werknemers op dezelfde 
wijze worden gepresenteerd.  
 
 
Quarantaine-protocol 
 
Soms wil je binnen VerzuimSignaal tijdelijk wat extra gegevens vastleggen, die je niet 
kwijt kunt in een verzuimdossier. Bijvoorbeeld bij werknemers die thuis zitten op 
advies van het RIVM zoals dat nu voor kan komen. Je wil hiervoor niet een 
verzuimdossier aanleggen, omdat dit je verzuimcijfers negatief beïnvloed. Dit kun je 
binnen VerzuimSignaal doen door een ‘Overig protocol’ aan te maken. Deze dossiers 
tellen niet mee in je verzuimcijfers, maar maken wel inzichtelijk wat dit “verzuim” 
doet voor je onderneming. Middels de zoekfunctie heb je dan de mogelijkheid om 
alleen het betreffende protocol te tonen in de overzichten. Hoe je dit doet wordt 
uitgelegd in het document “Inrichting Overig protocol”.  Dit document kun je vinden 
op help.verzuimsignaal.nl: 
http://help.verzuimsignaal.nl/taken-en-dossiermanagement/quarantaineprotocol-verz
uimsignaal   
.  
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Videoconsults inplannen 
 
Binnen Verzuimsignaal is het mogelijk om een videogesprek te voeren, bijvoorbeeld 
tussen werknemer en bedrijfsarts. Bij het inplannen van een afspraak kun je aangeven 
dat het om een digitaal consult gaat. In de uitnodigingsmail aan de werknemer wordt 
automatisch een link opgenomen, deze link geeft de werknemer toegang tot de 
digitale wachtkamer en het digitale consult. Deze toegang geldt alleen voor de duur 
van de afspraak, is een werknemer te vroeg dan krijgt hij of zij netjes een melding dat 
hij nog even moet wachten. Lees alles over videoconsults in VerzuimSignaal.  
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3.Overige ontwikkelingen en verbeteringen 
 
Werknemers Export geeft weer personeelsnummers weer (VSA-76) 
De werknemers Export-functionaliteit is weer voorzien van de kolom 
personeelsnummer. 
 
Toevoegen van kolom “Datum laatste inlog” aan autorisatie rapport (VSA-2559) 
In het autorisatie rapport kan de datum laatste inlog van de gebruiker vanaf nu 
worden toegevoegd aan het rapport. 
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