Eenvoud en gemak
met de UWV-koppeling
Door te koppelen met het UWV zorg je ervoor dat verzuim
meldingen automatisch worden verstuurd en op tijd kunnen
worden verwerkt bij het UWV. Doordat je gegevens alleen
maar hoeft in te voeren in VerzuimSignaal voorkom je
dubbele invoer en verklein je kans op fouten aanzienlijk.
Door de koppeling met het UWV kunnen
berichten vanuit VerzuimSignaal via
Logius naar het UWV worden gestuurd.
Onderstaande berichten worden
ondersteunt voor de koppeling:
• Verzuimmeldingen in geval van ziektewet-, vangnet- en no-risk situaties
• Werkhervatting
• WAZO
• MLA 42e weekmelding
• Herstel melding na versturen MLA
Je kunt, in overleg met de consultant,
per soort bericht in de inrichting van
VerzuimSignaal aangeven of de berichten
moeten worden verstuurd naar het UWV. Dit
richt de consultant vervolgens voor je in. Het
versturen van de berichten wordt volgens een

streng beveiligd protocol gedaan (SOAP).
De berichten vanuit VerzuimSignaal worden
verstuurd volgens de richtlijnen van het
UWV. Als een melding wordt geregistreerd
in VerzuimSignaal wordt automatisch
beoordeeld of dit bericht al moet worden
verstuurd of in de wacht moet worden gezet
tot de aanleverdatum is bereikt.

Overzicht van lopende UWVmeldingen
Uiteraard wil je overzicht houden en weten
wat de status is van de berichten die zijn
verstuurd naar het UWV. Hiervoor is een
standaard rapportage beschikbaar met
UWV-meldingen waar je eenvoudig per
bericht kunt volgen wat de status is.

PRODUCT FACTSHEET

Zo sluit je werkgevers aan op de UWV-koppeling
Nadat de koppeling geactiveerd is door
VerzuimSignaal kun je als functioneel beheerder
zelf bedrijven aansluiten op de UWV-koppeling.
Je kunt het onderstaande stappenplan volgen om
dit te doen.
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Selecteer in VerzuimSignaal de relatie die je
wilt aansluiten.
Klik in het bedrijfsdossier op het ‘potlood’ om
het bedrijf te muteren.
Nadat het bedrijf is geselecteerd scrol je
naar het onderdeel UWV aansluiting (zie
screenshot).
Activeer de aansluiting door een vinkje te
plaatsen in het veld Actief.
Plaats een vinkje in het veld Gedeeld met
subbedrijven als het bedrijf een holding
betreft en de aansluiting ook voor alle
onderliggende bedrijven van toepassing is.
Vul in het veld Ingangsdatum de datum
waarop de koppeling ingaat.
Selecteer in het veld Sector de sector waar
het bedrijf onder valt.
Vul in het veld Risicogroep de groep waar het
bedrijf onder valt.
Vul in het veld Loonheffingsnummer het juiste
nummer.
Selecteer de berichten die je wilt versturen
aan het UWV. De berichten die je kunt
selecteren zijn afhankelijk van de inrichting.

Voor het eerst de koppeling
gebruiken
Het advies is om de koppeling te testen door
een werknemer met een status vangnet, ziek te
melden.
• Maak een ziekmelding aan
• Controleer op het tabblad UWV-meldingen of
de melding correct is verstuurd
• Bekijk de stappen in het proces onder het
kopje Statussen
• In het geval van een foutcode beoordeel je
wat er fout is gegaan (overzicht foutcodes)

Let op!
Voor bedrijven die niet gekoppeld zijn aan een
holding, geldt dat je bovenstaande stappen
per bedrijf moet uitvoeren. Het geactiveerde
bedrijf kan vanaf nu optimaal profiteren van de
voordelen van de UWV-koppeling. Succes!

Over VerzuimSignaal
VerzuimSignaal werkt al meer dan 15 jaar
aan de veiligheid, gezondheid en duurzame
inzetbaarheid van meer dan 2 miljoen
werknemers. Wij doen dit door onze
klanten te voorzien van de meest flexibele,
complete en gebruikersvriendelijke software
voor verzuimbegeleiding en het monitoren
van arbeidsomstandigheden.
Hierbij geloven wij sterk in de kracht van
eenvoud, connectiviteit en data. Onze
software ondersteunt meer dan 200.000
leidinggevenden, HR-medewerkers,
casemanagers, bedrijfsartsen en
verzekeringsspecialist.
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