Meld deelherstel
Om een deelherstel-melding door te voeren gaat u als volgt te werk:
➢ Log in op Mijn Richting
➢ Klik vervolgens rechts op de knop <Meld deelherstel>:

Hierna komt u op scherm <ziek melden>:

➢ Voer de naam van de medewerker in of klik op het vergrootglas om de zieke
medewerker op naam te selecteren. Klik vervolgens op <NAAR ZIEK MELDEN>.
U ziet nu het scherm waarin u het ziekteverzuimpercentage kunt wijzigen:

➢ Klik nu op de situatie die voor u van toepassing is:
1.
De medewerker meldt zich voor een hoger/lager percentage ziek, of
2.
U wilt de ziekteverzuimgegevens wijzigen.
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1. De medewerker meldt zich voor een hoger/lager percentage ziek
➢ Voer achter <Ziekteverzuimpercentage> handmatig het nieuwe percentage in of
klik op het calculator-icoontje om het systeem het percentage te laten berekenen.
Het volgende invoerveld verschijnt:

➢ Voer hier de normale werkzame uren in, het aantal uren werkzaam, verander evt
het percentage loonwaarde en klik op <BEREKEN>. Het juiste percentage zal nu
ingevoerd worden.
➢ Klik tot slot op <Verzuimpercentage wijzigen> om het gewijzigde percentage op te
slaan.
2. U wilt de ziekteverzuimgegevens wijzigen
Wanneer u datum eerste ziektedag wilt wijzigen of de verzuimclassificatie wilt
wijzigen, klikt u deze optie aan en verschijnt het volgende scherm:

➢ Klik op verzuimclassificatie en selecteer de nieuwe categorie.
➢ Pas de datum achter <Eerste ziektedag> aan of klik op het kalendertje om de
nieuwe datum te selecteren.Voer achter <Ziekteverzuimpercentage> handmatig
het nieuwe percentage in of klik op het calculator-icoontje om het systeem het
percentage te laten berekenen. Het volgende invoerveld verschijnt:

➢ Voer hier de normale werkzame uren in, het aantal uren werkzaam, verander evt
het percentage loonwaarde en klik op <BEREKEN>. Het juiste percentage zal nu
ingevoerd worden.
➢ Klik tot slot op <Wijzig> om de gewijzigde verzuimgegevens op te slaan.
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