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Het werkgeversportaal 
Biedt u als werkgever de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw gegevens en uw dossiers. Deze 

handleiding geeft kort weer hoe u deze gegevens kunt benaderen. 

Stap 1 – Inloggen 

Wanneer er door uw werkgever een dossier is aangemaakt ontvangt u per mail uw inloggegevens 

bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord. De link om in te loggen wordt tevens verstuurd 

in deze mail. Klik op deze link en kopieer vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in de 

onderstaande velden.  
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Stap 2 – Het Homescherm 

Nadat u bent ingelogd komt u terecht in het homescherm. Hier kunt u gemakkelijk actuele 

afspraken, taken en recente dossiers terugvinden. Navigeer eenvoudig naar deze onderwerpen door 

op de bijbehorende icoontjes te klikken. 

 

 

Stap 3 – Ons bedrijf 

Door op het eerste tabje Ons bedrijf te klikken komt u terecht op de verzamelpagina van uw bedrijf. 

U kunt hier uw bedrijfsgegevens inzien, adressen beheren, contactpersonen toevoegen, 

verzekeringen beheren. De drie resterende pagina’s zijn protocollen, settings en autorisaties. Er 

wordt momenteel aan deze drie pagina’s gewerkt.  

 

 

Stap 4 – Dossiers 

In dit tabblad zijn alle actieve dossiers terug te vinden. Klik vervolgens op het mapje dossier om 

direct het dossier van de betreffende medewerker in te zien.   
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Stap 4.1 Medewerkers dossiers 

Eenmaal aangekomen in het dossier van de medewerker ziet u het onderstaande scherm terug. U 

kunt hier deelherstel melden, taken toekennen, notities toevoegen en het dossier eventueel sluiten.  

 

 

 

Stap 5 – Werknemers 

Geeft u de mogelijkheid om alles omtrent uw werknemers terug te vinden. Vanuit dit tabblad zijn er 

meerdere acties uit te voeren. Hieronder meer over de verschillende acties.  

 

Stap 5.1 Acties met betrekking tot uw werknemers 

Vanuit dit scherm kunt u eenvoudig en snel verschillende acties uitvoeren met betrekking tot uw 

werknemers. Klik op het plusje aan de linkerkant van uw werknemer om de volgende acties uit te 

voeren. 
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Stap 5.1.1 Dossier aanmaken 

Om een nieuw ziekmeldingsdossier aan te maken kunt u een nieuw dossier aanmaken. Het 

onderstaande scherm verschijnt.  U kunt hier de reden van absentie, de datum, de verwachte 

termijn en eventuele follow-up acties opgeven. De data van uw medewerkers wordt automatisch 

gevuld. 

 

Stap 5.1.2 Direct melding doen 

Een andere actie die u kunt uitvoeren is een directe melding. Dit is een versimpelde versie van het 

ziekmelden of herstelmelden van uw werknemer. Vul de onderstaande velden en klik op opslaan om 

de melding te voltooien. 

 

Stap 5.1.3 Dossier inzien 

Klik op deze button om direct naar het betreffende dossier van de werknemer te gaan.  
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Stap 6 – Taken 

Het volgende tabblad is dat van de openstaande taken. Op dit scherm is in een overzicht terug te 

zien welke taken ervoor welke werknemers openstaan.  

 

Stap 7 – Afspraken 

Een overzicht van alle openstaande afspraken is terug te vinden in het tabblad afspraken. Navigeer 

naar de openstaande afspraken door deze aan te klikken.  
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Stap 8 – Rapportages 
Biedt u de mogelijkheid om rapportages uit te draaien omtrent de verzuimfrequentie van uw 

medewerkers. Selecteer een periode waarbinnen u de verzuimfrequentie zou willen weten, waarna 

u op “Genereer rapport” kunt klikken om het rapport te genereren.  

 

Stap 9 – Bestanden 
Bijlages die zijn toegevoegd aan de betreffende dossiers zijn in het laatste tabblad bestanden terug 

te vinden. U kunt hier de betreffende bestanden eenvoudig downloaden.  

 

 


