
Verzuim en Poortwachter



“De Verzuim en Poortwachter module ondersteunt uw organisatie bij het verkrijgen 
en behouden van controle over het gehele verzuimproces, waarbij alle wettelijk 

verplichte activiteiten op het gebied van Poortwachter in acht worden genomen en 

de vereiste gegevens naar externe organisaties zoals het UWV kunnen worden 

verzonden.”

Gebruiksvriendelijk

De administratie van het ziekteverzuim wordt 

gedaan in slechts een paar klikken. Alle 

gegevens worden gepresenteerd in een 

vereenvoudigd overzicht.

Veilig

Toegang is deels gebaseerd op de Role Based

Permissions in SuccessFactors, uitgebreid met 

de mogelijkheid om specifieke Poortwachter 

acties aan de SuccessFactors rollen toe te 

wijzen.

Volledig geïntegreerd

Medewerkersgegevens worden on-line en 

real-time gelezen vanuit SuccessFactors, 

rekening houdend met de autorisaties zoals 

vastgelegd in SuccessFactors.



Met de Verzuim en Poortwachter oplossing kun je:

Ziek- en betermeldingen invoeren, 

rekening houdend met vangnet.

Poortwachter dossiers bijhouden. Historische ziektegevallen en 

bijbehorende Poortwachter dossiers 

inzien.

Uitgebreide rapportages inzien (SAP 

SuccessFactors versie).

Documenten genereren. Complete Poortwachter dossiers 

downloaden.

Poortwachter verslagen genereren met 

overzicht van alle activiteiten.

Pro-actief signaleringen versturen bij het 

(bijna) verlopen van Poortwachter 

activiteiten en/of bij het invoeren of 

wijzigen van ziekmeldingen.



Alle functionaliteiten van de myBrand Verzuim & Poortwachter oplossing maken gebruik van de autorisatierollen 

zoals deze binnen uw HR-systeem (SAP HCM of SAP SuccessFactors) geïmplementeerd zijn. Verzuim & 

Poortwachter is beschikbaar als add-on op SAP HCM en als SuccessFactors Extension (Cloud). 

Het verzuimproces is een ingewikkeld proces, waarbij ondersteuning cruciaal is om te kunnen voldoen

aan allerlei wet- en regelgeving. Wist je dat je een boete riskeert van maximaal 455 euro als je de

ziekmelding niet op tijd doorgeeft aan het UWV? De Verzuim en Poortwachter module ondersteunt jou in

het hele verzuimproces, van ziekmelding tot en met de WIA aanvraag. Het informeert je over naderende

deadlines en genereert op verzoek de noodzakelijke UWV documenten.

Security test myBrand Verzuim & Poortwachter

De beveiliging van de myBrand Verzuim & Poortwachter oplossing is uitvoerig getest. Deze test is uitgevoerd 

door een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in beveiliging van online applicaties. Er is gekeken of de applicatie 

te benaderen is zonder de juiste autorisaties, of de toegekende autorisaties overtreden kunnen worden en of dat 

er zaken als SQL-injecties uitgevoerd kunnen worden. Ons product heeft deze test zeer goed doorstaan.
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