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Leidinggevende van de afdeling

In Xpert Suite kan op afdelingsniveau een leidinggevende worden ingesteld. Deze leidinggevende
is dan verantwoordelijk voor alle medewerkers die onder de bewuste afdeling vallen.

Om bij de afdeling te geraken, kun je een medewerker zoeken en klikken of het “koffertje” in de
structuurbalk, gevolgd door te klikken op Stamgegevens en het knopje Afdeling bewerken.
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Om de leidinggevende te kunnen invoeren, moet je eerst naar beneden scrollen, totdat je het
volgende scherm ziet:

Vul de benodigde gegevens in (de velden zijn niet verplicht) en klik op opslaan.

In tab Overzicht van het dossier van de werknemer is de ingevulde leidinggevende zichtbaar als
Contactpersoon van de werkgever:
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(Afwijkende) leidinggevende van de werknemer
Naast een leidinggevende voor de afdeling is het mogelijk een afwijkende leidinggevende (of
Direct leidinggevende) voor een bepaalde werknemer in te stellen.

Je selecteert de tab Overzicht van de werknemer en kiest voor de knop Werknemer gegevens
bewerken:

Je scrollt door totdat je het vinkje Afwijkende leidinggevende vastleggen kunt aanvinken. Bij de
optie Directe Leidinggevende vastleggen krijg je de mogelijkheid om een persoon toe te voegen.
Let op! Er zijn 5 verplichte velden bij het vastleggen van de Directe leidinggevende.
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Er is ook de mogelijkheid uit een lijst van leidinggevenden van andere afdelingen een keuze te
maken (moeten in die lijst al wel leidinggevenden op afdelingen zijn vastgelegd):
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De Directe leidinggevende zijn nu ook zichtbaar en selecteerbaar in het scherm Contactpersoon
van de werkgever (in tab Overzicht bij het dossier van de werknemer).

Leidinggevende voor een bepaald traject van de
werknemer

In het scherm van Contactpersoon van de werknemer kunnen ook gegevens worden bewerkt en
de leidinggevende historie worden gelezen.

Standaard wordt hier de leidinggevende van de afdeling getoond. Het bewerken knopje dient
ervoor als je een leidinggevende voor een bepaald traject wilt invoeren voor de werknemer.

Na klikken van het knopje bewerken, selecteer je het bepaalde (verzuim)traject waar deze
leidinggevende voor verantwoordelijk is. Vervolgens selecteer je een naam uit een lijst of voeg je er
zelf een toe (knop: + Toevoegen).
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De leidinggevende van het traject wordt ook zichtbaar in tab Dossier van de werknemer bij het
scherm Contactpersoon van de werknemer:


