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Inleiding
In Xpert Suite (XS) krijgt u de mogelijkheid om verzuim te melden, een volledige herstelmelding in
te voeren, deelherstel te melden en verzuim te corrigeren. Ga hiervoor naar Acties op de
startpagina of klik op de knop Acties in het dossier van de medewerker. Vervolgens ziet u één van
de volgende twee schermen:

Mogelijkheid A:

Mogelijkheid B:

U kunt in Xpert Suite niet verder dan 30 dagen in het verleden registreren. Probeert u dit toch te
doen dan geeft XS de volgende melding:

Wanneer de registratie verder dan 30 dagen in het verleden plaats moet vinden, dan kan de
casemanager dit (laten) uitvoeren.

Deze instructie betreft het corrigeren van verzuim. Een instructie voor ziek- en (gedeeltelijk)herstel
melden is separaat beschikbaar.

U kunt als gebruiker in XS geen traject verwijderen. Mocht dat nodig zijn dan kan contact
opgenomen met de casemanager.
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Situatie 1: Ik wil de laatst ingevoerde verzuimgegevens
wijzigen
U als gebruiker bent gerechtigd om bepaalde verzuimgegevens te wijzigen. De volgende gegevens
kunnen gewijzigd worden: “Verzuimoorzaak”, “Notities”, “Ziektepercentage” en de “Eerste
ziektedag”.

Klik op de volgende tegel: Corrigeer verzuim

Vervolgens komt u in het scherm Dossier zoeken waar u de betreffende medewerker kunt zoeken.

Via de knop NAAR DOSSIER komt u in het medewerkersdossier.
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U kiest voor de knop: Acties en de optie: Voer een wijziging door.

In ondervermeld scherm kan de wijziging worden gedaan.

Klik op de knop WIJZIG om de wijziging door te voeren.

De wijziging betreft hier altijd de laatst geregistreerde regel!
In dit voorbeeld betreft het de verzuimregel 1.3 van 22-3-2021.

Als op de knop: “WIJZIG” is geklikt, dan bevestigt u nogmaals de wijziging door de knop JA te
klikken.
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Situatie 2a: Ik wil een herstelmelding ongedaan maken
(heropenen traject)
Wanneer de hersteldatum niet verder dan 30 dagen in het verleden ligt, dan kan het beëindigde
traject heropend worden.

Zoek bij de widget: Dossier zoeken de medewerker.

U komt daarna uit in het medewerkersdossier.

Klik de knop: Acties en daarna de optie: Voer een wijziging door.

U kunt daarna de knop: ZIEKTETRAJECT HEROPENEN klikken om het traject te heropenen.

De einddatum zal in het traject weggehaald worden en het traject staat op lopend:
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Situatie 2b: Ik wil een ziekmelding annuleren
In XS kunt u als werkgever geen traject verwijderen. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u contact
opnemen met uw casemanager.

Situatie 3a: Ik wil een correctie doorvoeren op een
ziektetraject van meerdere percentagewijzigingen
Als het totale traject bestaat uit meerdere, aaneengesloten deeltrajecten (percentagewijzigingen)
dan zijn deze inzichtelijk door op het pijltje links te klikken.

Wanneer bijvoorbeeld een datum- of ziektepercentage fout is gemaakt in deeltraject 1.2 dan dient
u stapsgewijs de regels die daarna volgen te verwijderen om bij de te corrigeren regel te komen (in
dit voorbeeld enkel regel 1.3).

Ga hiervoor via de widget Dossier zoeken op de startpagina naar het medewerkersdossier.

Via de knop: Acties en de optie: Voer een wijziging door kom je in het scherm Correctie/foutherstel.
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De optie: Laatste verzuimpercentagewijziging dient gekozen te worden. Klik vervolgens op de
knop: ONGEDAAN MAKEN.

Na het klikken op de knop: ONGEDAAN MAKEN kan de keuze worden bevestigd.

De verzuimverloopregel 1.3 is nu geannuleerd en de geregistreerde taken, opdrachten, notities,
agenda-afspraken e.d. blijven bewaard.

Vanuit hier kan bijvoorbeeld via de knop: Meld verzuim weer een (deel)traject gestart worden of
via de knop: Meld herstel een (gedeeltelijke) herstelmelding worden gedaan.

Ook kan het verzuimpercentage, classificatie of startdatum worden gewijzigd via de knop: Voer
een wijziging doorgevoerd.
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Situatie 3b: Ik wil een correctie doorvoeren op een
ziektetraject met samengestelde periodes en
percentagewijzigingen
In XS kunt u geen traject verwijderen. Dit is wel nodig wanneer u samengestelde periodes wilt
annuleren. Wanneer u complexe trajecten wilt corrigeren dan kunt u contact opnemen met uw
casemanager..


