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Instructie medewerker ziekmelden
Om een medewerker ziek te melden in Xpert Suite volgt u onderstaande stappen.

Stap 1
Ga naar www.richting.nl/inloggen. En klik op ‘Inloggen Xpert Suite’ onder het kopje ‘werkgevers’.
Vul uw accountgegevens in en klik op inloggen. Vervolgens wordt u doorverwezen naar het
beginscherm van Xpert Suite.

Stap 2
Klik vervolgens bij ‘Acties’ op de knop ‘Meld verzuim’ (het is ook mogelijk om eerst de medewerker
te zoeken onder het kopje ‘Dossier zoeken’).

Stap 3
Vervolgens komt u terecht op het onderstaande scherm:

Klik op het vergrootglas om de zieke medewerker op naam te selecteren en klik vervolgens op de
button ‘Naar ziek melden’.
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Stap 4
Vervolgens kunt u uw medewerker ziekmelden:

Klik op ‘Maak een keuze’ bij Verzuimclassificatie. En kies een passende classificatie:

Stap 5
Klik vervolgens op de kalender om de datum te selecteren. Wanneer een medewerker ziek is door
zwangerschap dan is het belangrijk om het vinkje aan te kruisen naast ‘Zwangerschap’.
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Stap 6
Vul bij stap 6 de verzuimstatus in. Wanneer uw medewerker 100 % verzuimd, vink dan ‘volledig
ziek’ aan. Bij ‘gedeeltelijk ziek’ kunt u een percentage invullen:

Stap 7
Geef bij ‘Verwachte hersteldatum’ aan wat de verwachte hersteldatum is. Het is van belang om
deze in te vullen. Wanneer dit wordt ingevuld, weet de casemanager wanneer hij/zij in actie kan
ondernemen:

Wanneer de hersteldatum niet bekend is, klikt u op ‘Geen verwachte hersteldatum bekend’.
Vervolgens kunt u een keuze maken uit de volgende 4 opties:

Bij een ‘Specifiek verwachte hersteldatum’ kan er in de kalender een datum gekozen worden:
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Stap 8
Klik vervolgens op ‘opslaan’ om de ziekmelding vast te leggen.
Het ziekmelden van een medewerker kan ook via het kopje ‘Organisatiestructuur’ op de
startpagina:

Door op een naam van een medewerker te klikken, wordt u rechtstreeks doorverwezen naar het
dossier van de medewerker.

