VerzuimXpert: Inloggen via https://rienks.xpertsuite.nl
1.

Voer uw inlognaam en wachtwoord in zoals u deze heeft ontvangen.
Let op hoofdletters, leestekens en kleine letters. Klik op ‘Inloggen’.

2.

Logt u voor het eerst in? Dan dient u uw wachtwoord aan te passen.
Voer deze in en klik op ‘Wachtwoord wijziging opslaan’.

3.

Logt u voor het eerst in? Dan dient u uw mobiele telefoonnummer te registreren, waarna u op ‘BevestigingsSMS versturen’ klikt. U kunt uw mobiele nummer invoeren zonder streepje.

4.

U ontvangt een SMS met een bevestigingscode. Voer deze in en druk op ‘Doorvoeren’.

5.

Logt u voor het eerst in? Dan kunt u aangeven of u een eenmalige code wenst te ontvangen ten behoeve van
inloggen. Deze is te gebruiken wanneer u onverhoopt geen bereik zou hebben en toch wenst in te loggen.
Klik (in ieder geval) op ‘Doorgaan’.

6.

Logt u voor het eerst in? Dan dient u een beveiligingsvraag te selecteren en uw antwoord daarop in te voeren.
Deze gegevens zijn benodigd als u uw wachtwoord kwijt bent.

7.

Na opslaan komt u op de Actueelpagina van VerzuimXpert en bent u succesvol ingelogd.
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Actueelpagina en taken
1.

Zodra u bent ingelogd, komt u op de Actueelpagina. U kunt altijd terugkeren naar deze Actueelpagina door op
het ‘Huisje’ linksboven te klikken. De Actueelpagina kent een vaste onderverdeling:

1:

Linkerscherm: De zoek- en navigatiemogelijkheden om een medewerker of organisatieonderdeel te
kunnen vinden en selecteren.

2:

Bovenkant: De actieknoppen waarmee u (verzuim)trajecten kunt starten en beëindigen, ad-hoc taken
aan een (verzuim)traject kunt toevoegen, en (indien u daar voor bent geautoriseerd) een bedrijfsarts
kunt aanvragen/inplannen. Welke knoppen u ziet is afhankelijk van uw gebruikersautorisatie.

2.

3:

Middenscherm: Uw takenlijst voor vandaag

4:

Rechterscherm: Het takenoverzicht en een aantal snelkoppelingen.

5:

Onderste scherm: Uw berichtenbox waarin u van Rienks Arbodienst berichten kunt ontvangen.

Wanneer u op een uit te voeren taak klikt in het middenscherm komt u in de takenlijst van het (verzuim)traject
van de betreffende medewerker.
Hier worden er 2 filtermogelijkheden geboden waarmee u zelf kunt bepalen welke taken u nu wenst te zien.

3.

Indien gewenst kunt u (indien dat bij die taak hoort) een scherm invullen of een gespreksnotitie vastleggen en
een contactmoment door plannen. U klikt hiervoor op de icoontjes achter de taak, waarna het scherm of
gespreksnotitiescherm zal openen en ingevuld kan worden.
Het invullen van de schermen wijst zich vanzelf. Klik als alle velden zijn ingevuld op ‘Definitief opslaan’.
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4.

U kunt taken gereed melden, uitstellen of laten vervallen door de status te wijzigen.
Bij uitstellen of vervallen dient u een reden in te voeren.

5.

U kunt indien gewenst ad-hoc taken aan het (ziekte)traject toevoegen, om voor uzelf bijvoorbeeld een
reminder aan te maken. U doet dit via de knop ‘Opdrachten’.

1:

De keuze tussen een ad-hoc contactmoment registreren, of een opdracht (taak) aanmaken

2:

Hierin kan worden aangegeven op welk traject deze opdracht betrekking heeft

3:

De beoogde uitvoeringsdatum van deze opdracht

4:

Het opdracht type. U kunt in ieder geval een ‘Eigen vrije opdracht’ aanklikken, en wellicht meer,
afhankelijk van uw gebruikersautorisatie.

5:

De uitvoerder van de taak (meestal uzelf)

6:

U kunt de opdracht een specifieke titel meegeven die in de takenlijst getoond wordt

7:

U kunt een toelichting schrijven bij de opdracht

8:

Het aantal dagen dat u over deze taak mag doen, gerekend vanaf de datum zoals ingevoerd bij 3.

U voegt de taak toe door op de knop ‘Opdracht toevoegen’ te klikken. De taak staat dan in de takenlijst op de
ingestelde datum.
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Ziek- of (deelherstel)melding invoeren
1.

Ziekmelding: Zoek de betreffend medewerker op in de linker kolom. Klik vervolgens op de knop ‘Ziek’ en vul
de verschillende velden in en klik op ‘Ziek melden’. Het verzuimtraject wordt gestart en de taken worden
geladen. Let erop dat u geen medische informatie vastlegt!
Opmerking: Afhankelijk van uw gebruikersautorisatie ziet u meer of minder in te vullen velden.

2.

(Deel)herstelmelding: Indien u een (deel)herstelmelding wilt invoeren, selecteert u de betreffende medewerker,
waarna u op de knop ‘Beter’ klikt en de verdere informatie invoert.
U bevestigt de (deel)herstelmelding door op ‘Traject beëindigen’ te klikken.

3.

Eventuele overige trajecten kunnen gestart en beëindigd worden via de knop ‘Trajecten’.
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Overzicht houden op lopende taken en trajecten
1. U kunt eenvoudig overzicht houden op alle lopende trajecten en alle lopende taken.
Selecteer hiervoor in de linker kolom een organisatieonderdeel (bijvoorbeeld een afdeling).
Hierna worden de openstaande trajecten of taken getoond.

Documenten binnen VerzuimXpert: Trajectendossier
1.

In het tabje ‘Trajectendossier’ staan alle documenten die vanuit de taken in VerzuimXpert zijn gemaakt. Dit
kunnen UWV documenten zijn, maar ook andere, zoals niet-medische terugkoppelingen van de bedrijfsarts.
Ook kunt u zelf documenten uploaden bij de optie ‘Geïmporteerde documenten’. Wederom heeft u de
mogelijkheid om middels een filter in te stellen van welke trajecten de documenten getoond dienen te worden.

Een envelopje achter een document betekent dat dit document vanuit VerzuimXpert per email is verspreid.
De verzendhistorie is te zien als op het envelopje wordt geklikt.
2.

U kunt documenten uploaden door op het icoontje achter de geïmporteerde documenten te klikken.

3.

U heeft tevens de mogelijkheid om een aantal overzichtsdocumenten te raadplegen.
Dit zijn ‘levende documenten’ die automatisch worden aangevuld met informatie die in contactmomenten,
taken of documenten wordt opgeslagen.
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Inplannen bedrijfsarts via Oproepverzoeken
Opmerking: Afhankelijk van uw gebruikersautorisatie heeft u deze optie mogelijk niet tot uw beschikking.
1.

Selecteer de betreffende medewerker en klik vervolgens op de knop ‘Oproepverzoeken’ rechts bovenin.

2.

U krijgt vervolgens de mogelijkheid om het oproepverzoek inhoudelijk in te vullen en op te slaan:

1: Het betreffende (verzuim)traject waarop dit
spreekuur betrekking heeft.
2: Het soort spreekuur dat u in wenst te laten
plannen.
3. De contactpersoon van de werkgever.
4. Eventueel de gewenste bedrijfsarts.
5. De vraagstelling die u de bedrijfsarts wilt
meegeven. De bedrijfsarts zal aan de hand
hiervan zijn gesprek voeren met de medewerker.
6. Een eventuele voorgeschiedenis.
7. Eventuele bijzonderheden.
8. Een eventuele notitie voor de planner die het
oproepverzoek verder verwerkt.
9. Een extra notitie voor de specialist.
10. De beoogde locatie van het spreekuur.

Ten slotte klikt u op ‘opslaan’.
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3.

Het oproepverzoek wordt verder behandeld door Rienks Arbodienst. Wanneer het spreekuur door de planner is
ingepland, ontvangt u een taak in de takenlijst.

Korte tekstberichten van Rienks Arbodienst
1.

Rienks Arbodienst kan u een kort tekstbericht zenden over bijvoorbeeld een verzuimcasus.
U vind nieuwe en bestaande tekstberichten onderaan de Actueel pagina:

2.

Indien u op het (nieuwe) bericht klikt, komt u in de tekstdialoog terecht.
U kunt vervolgens op het bericht reageren, waarna de reactie terecht komt in de berichtenbox van diegene die
het bericht verzonden heeft.
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