Verzuimdata B.V.
Wilt u als werkgever alle rompslomp omtrent ziek- en herstelmeldingen minimaliseren?
Heeft u ook te maken met een arbodienst en een verzekeraar die de verzuimgegevens net op een iets andere
manier willen ontvangen?
Is uw verzuimadministratie een dagelijks terugkerende activiteit?
Dan is het automatische digitale berichtenverkeer van VDN de oplossing.
Het is mogelijk om de ziek- en herstelmeldingen slechts eenmalig in te voeren, waarbij VDN ervoor zorgt dat de
gegevens bij de juiste partijen komen.

VDN vult haar systeem met de gegevens vanuit uw
personeelsinformatiesysteem. U geeft zelf de zieken herstelmeldingen door aan VDN.
VDN zorgt dat deze gegevens rechtstreeks in de
systemen van de arbodiensten, reintegratiebedrijven of verzekeraars komen.
Alle gegevens worden vooraf grondig
gecontroleerd, zodat eventuele fouten en
twijfelgevallen eerst door VDN bij de werkgever
gecheckt kunnen worden.
Te denken valt aan ontbrekende gegevens, een
spelfout, verkeerde datum, foutief salaris,
herstelmelding zonder een ziekmelding, etc.
Het voordeel van VDN is, dat op één centrale
plaats alle meldingen herkend en gecontroleerd
worden voordat ze doorgestuurd worden naar de
BackOffice van de ontvangende partijen.

U kent de problemen
die het met zich meebrengt
om persoonsen verzuimgegevens door te
geven aan
o.a. arbodiensten,
verzekeraars en
re-integratiebedrijven.

Alle partijen stellen prijs op
elektronische aanlevering
en geven hiervoor zelfs
vaak korting. Een goede
oplossing was echter niet
voor handen.

Nu wel:
Verzuimdata B.V.
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Uw personeelsinformatiesysteem als basis
Vrijwel alle personeelsinformatiesystemen kunnen
elektronisch worden aangesloten bij VDN. Via een
aantal standaard koppelingen, maar ook met te
bespreken maatwerk, worden de gegevens via
VDN aan diverse ontvangende partijen
aangeboden.
De werkgever hoeft slecht eenmaal de gegevens in
het eigen systeem in te voeren. Dit levert naast een
eenmalige invoer en administratief gemak ook
kostenbesparing, verhoogde efficiency en kwaliteit
op.
Naast een koppeling met
personeelsinformatiesystemen heeft VDN ook
diverse andere mogelijkheden om gegevens te
ontvangen. U kunt dan denken aan:
•
•
•
•

VDN Meld (webapplicatie)
mail
telefonisch
fax

Snelle uitvalbehandeling
VDN verzorgt de complete registratie, inclusief
uitvalbehandeling. De aangeleverde gegevens zijn
aan een grondige controle onderhevig. Fouten of
twijfelgevallen worden door de servicedesk direct
terug gekoppeld. De opvolging op deze vragen
wordt nauwkeurig bewaakt.
Overzichten en rapportages
VDN registreert alle gegevens in een database.
Deze gegevens gebruikt VDN niet op eigen initiatief
voor andere doeleinden. VDN is wel in staat om
deze gegevens te gebruiken om overzichten en
rapportages in opdracht te verstrekken. De
mogelijkheden zijn onbeperkt. Met de gegevens
kunnen talloze overzichten worden gemaakt zoals
een overzicht openstaand verzuim,
verzuimoverzicht etc.
Service en voordelen
VDN biedt een hoog serviceniveau en vele
voordelen:
•
•
•
•

•

•
•

Terugkoppeling uitval binnen 4 kantoor
uren.
Bewaking uitval: herinnering binnen 5
werkdagen.
Voortgangscontrole op ontvangst en te
verzenden gegevens.
Standaard periodieke terugkoppeling van
aantal meldingen, openstaand verzuim,
verzonden data richting
belanghebbenden
Extra rapportages zoals signaleringen
van bepaalde verzuimgevallen,
verzuimstatistieken, management
rapportages etc.
VDN is via internet 24 uur per dag, 7
dagen per week beschikbaar.
Voorkomen van de noodzaak om nieuwe
koppelingen te realiseren in geval van
overstappen naar een andere arbodienst
of verzekeraar.
U investeert eenmalig in de aansluiting op
VDN.

Van belang
Bij het vaststellen op welke manier u gegevens bij
VDN aan kunt leveren zijn een aantal factoren van
belang:

•

•
•
•
•
•

Advies
In de meeste gevallen kunt u zelf bepalen wat voor
u de beste keuze is. Maar u kunt ook de behoefte
hebben aan advies. Onze consultants
staan u graag te woord.

•

Hoeveel mutaties heeft u per dag?
Welke voordelen kunt u behalen?
Heeft u een geautomatiseerd systeem?
Maakt u gebruik van internet?
Op welke termijn moet de
gegevensuitwisseling gerealiseerd zijn?
Wat kunt u besparen?

Melden aan arbodienst, verzekeraar of UWV
De arbodienst of verzekeraar kan de noodzakelijke gegevens rechtstreeks plaatsen in
haar BackOffice systeem. Er zijn reeds meer dan
100 verschillende koppelingen tot stand gebracht.
Op deze manier voorziet VDN vele arbodiensten en
verzekeraars van de juiste gegevens.

Kosten
VDN is een absoluut onafhankelijke organisatie.
Onze dienstverlening realiseert besparingen voor
werkgever, arbodienst, verzekeraar e.d. Eventuele
financiële voordelen komen rechtstreeks ten goede
aan de werkgever.
VDN heeft een eenduidig tarief. De kosten kunt u in
onze tarievenlijst vinden.
●

