HANDLEIDING
WEBAPPLICATIE

Deze handleiding geeft op een overzichtelijke
manier hoe men de webapplicatie online kan
gebruiken. Alle federale organisaties kunnen via de

ABSENTEÏSME

webapplicatie absenteïsme de persoonsgegevens en
afwezigheden registreren, controles aanvragen,
resultaten van controleopdrachten als van de
medische attesten consulteren.

Handleiding voor federale organisaties

Datum : 12/06/2018

1.

Handleiding webapplicatie

Deze handleiding is gericht naar alle federale organisaties die gebruik maken van de webapplicatie
Absenteïsme.
De audit van het Rekenhof concludeerde, in 2013, diverse praktijken bij het gebruik van de
webapplicatie. Naar aanleiding van de goede praktijken, werd een gestandaardiseerde richtlijn
uitgeschreven omtrent het ziekteverzuim. Deze handleiding wenst via printscreens uit te leggen hoe
men de webapplicatie efficiënt kan gebruiken, zodat er één uniforme registratiesysteem gehanteerd
wordt. Deze handleiding zal regelmatig up to date worden gehouden, enkel de laatste versie zal als
referentie dienen.
De praktijkrichtlijn omvat volgende vijf pijlers:

Registratie
personeels‐
gegevens

Afwezigheids‐
melding

Controle en
opvolging van
resultaten

Attesten

Rapport

Telkens het woord “ambtenaar” of “agent” gebruikt wordt, bedoelen we een mannelijke of vrouwelijke
ambtenaar. De “controlearts” kan eveneens mannelijk of vrouwelijk zijn. Omwille van de vlotte
leesbaarheid, hebben we telkens het mannelijke voornaamwoord gebruikt.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen:
e‐mailadres: absenteisme@medex.belgium.be
Vragen omtrent webapplicatie: absenteisme@medex.belgie.be
Postadres: Medex dienst Ziekteverzuim, Victor Hortaplein 40, bus 10 te 1060 Brussel
Telefoon: contactcenter FOD VVVL 02/ 524 97 97
Vriendelijke groeten,
Het Absenteïsme‐Team
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2.

Webapplicatie ziekteverzuim (absenteisme)
2.1. NODIGE SOFTWARE

Om gebruik te maken van de applicatie absenteisme heeft u een ID lezer en internetverbinding
nodig (internet explorer

, firefox

, google chrome

).

2.2. TOEGANG TOT DE WEBAPPLICATIE
1.1.1.

Toegangsrechten

Elke organisatie moet een UserManager hebben die de medewerkers van zijn organisatie de nodige
toegangsrechten kan geven.
De handleiding voor de applicatie vind je terug via de volgende link:
http://www.health.belgium.be/nl/medex/werkgevers/beheer‐afwezigheden‐en‐controles/federale‐
besturen (of FOD VVVL > MEDEX > federale besturen > Application web absenteisme
Usermanagement ).

Printscreen 1

Er zijn dus verschillende toegangsrechten naargelang de taak die men moet uitoefenen:
‐
‐

ABS_UserManager: kent de toegangsrechten aan zijn collega’s binnen de organisatie toe.
Deze rol kan alleen door de Customer Support van Medex aangemaakt worden.
ABS_Department_Manager: toegangsrecht om de gegevens van de personeelsleden van zijn
eigen departement (=dienst) te registreren en te visualiseren
6

‐
‐

ABS‐Employee_Manager: toegangsrecht om de gegevens van de personeelsleden van de
volledige organisatie te registreren en te visualiseren
ABS_Employee_Report: toegangsrecht om de SAS‐rapporten met de verzuimgegevens van
de eigen organisatie en van de volledige federale overheid te visualiseren

TIP: voorzie per rol minstens één plaatsvervanger

1.1.2.

Weblink webapplica e

U kan de webapplicatie terugvinden via volgende link:
http://www.health.belgium.be/nl/medex/werkgevers/beheer‐afwezigheden‐en‐controles/federale‐
besturen (of FOD VVVL > MEDEX > federale besturen > webapplicatie).

Printscreen 2

1.1.3.

Wijzigen taal webpagina

Selecteer links bovenaan de webpagina u taal, door bv. op NL te klikken.

Printscreen 3
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1.1.4.

Inloggen in webapplica e

Nadat de usermanager van uw organisatie uw toegangsrechten heeft gegeven kan u zich inloggen
door u aan te melden met uw elektronische identiteitskaart, hiervoor hebt u ID lezer nodig. Indien u
ID kaart lezer uw identiteitskaart niet kan lezen, ga verder naar 1.1.4.
a) Inloggen met e‐id

Printscreen 4

Printscreen 5

Printscreen 6

Gelieve uw pincode in te geven, Indien u al deze stappen succesvol hebt doorlopen, bent u ingelogd in
de webapplicatie absenteisme.
Indien u deze niet meer weet of wenst te wijzigen
dient u zich te wenden naar uw gemeentehuis, ‘dienst bevolking’, waar uw gedomicilieerd bent. Indien
u drie maal na elkaar een foute code ingeeft, zal de microchip van uw ID kaart blokkeren. U kan hierover
meer informatie terugvinden via volgende weblink:
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag‐pincode/
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b) Inloggen met itsme®

itsme® kan gebruikt worden met smartphones of tablets Android (minimale 4.2) en met iPhones
(minimale versie iOS 9.0). In de toekomst zullen nog andere GSM van dit systeem kunnen gebruik
maken.
Sinds dinsdag 27/03/18 kunnen we daarvoor ook een nieuwe app gebruiken: Itsme. Met je
digitale sleutel kan je ook veilig inloggen, gegevens delen of tekenen met je gsm. Gebruik itsme
voor je overheidstoepassingen (Tax‐on‐web,
Crescendo,...). En nu dus ook voor de applicatie ziekteverzuim.
Itsme is erg handig als je je gegevens raadpleegt via je smartphone of tablet.

Hoe ga je daarvoor te werk?
Creëer eerst een Itsme‐account via de volgende link: https://www.itsme.be/nl/register (via IE of
Chrome (onder Windows 10)). Voor de creatie van een Itsme‐account heb je eenmalig je eID
nodig. Volg de stappen op de Itsme‐website
om je account aan te maken.
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1.1.5.

Probleemoplossing: ID lezer kan iden teitskaart niet lezen

Indien uw eID lezer uw identiteitskaart niet weergeeft, ga vervolgens naar de instellingen van de eID
viewer. Ga naar het onderdeel “certificaten”, zet de functie ‘vertrouwenscertificaten altijd valideren’
aan. Sluit bijgevolg het programma.

Printscreen 7
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1.1.6.

Duiding velden webapplica e

Na het inloggen komt u terecht op volgende pagina, het beginscherm van de applicatie.

Printscreen 2

1

2

3

5

6

4

Printscreen 8

U ziet de luiken: ‘AGENT’ – ‘AFWEZIGHEID’ – ‘CONTROLE’ – ‘ATTEST’

Als u klikt op het luik 1 AGENT kan u alle persoonsgegevens en de werkinformatie van de agenten die
op dit moment tewerkgesteld zijn binnen uw organisatie beheren. U heeft geen zicht op de gegevens
van de agenten die nog niet of niet meer actief zijn in uw organisaties.

Als u klikt op het luik 2 AFWEZIGHEID kan u de afwezigheden registreren en visualiseren.

Als u klikt op het luik 3 CONTROLE kan u een aanvraag indienen voor een ad hoc controle voor een
afwezigheid, alsook het opvolgen van de resultaten van de controles.

Als u klikt op 4 ATTEST vindt u de gegevens van de attesten, die door uw agenten werden opgestuurd,
naar MEDEX. Deze gegevens worden ingebracht door de cel afwezigheidsattesten van MEDEX.

De 5 naam, voornaam en rijksregisternummer van de betrokken agent wordt weergegeven rechts
bovenaan.

U kan de 6 taal wijzigen door rechts bovenaan te klikken op
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2.

Registratie van personeelsgegevens online

Opgelet deze werkwijze gaat over het handmatig inbrengen van personeelsgegevens in de applicatie.
Voor het uploaden van de personeelsgegevens via het ‘PERSON’ bestand, verwijzen wij u door naar de
specifieke handleiding ‘bestand met personeelsgegevens opladen’. U kan deze terugvinden door hier te
klikken, of FOD VVL > MEDEX > federale besturen > bestand met personeelsgegevens opladen.

Wij raden aan om de online werkwijze te hanteren bij kleinere organisaties of in
dringende gevallen.

2.1.

AANMAKEN VAN EEN NIEUW AGENT

2.1.1.

Registreren van een agent

De webapplicatie gebruikt de term ‘agent’ voor een personeelslid. Het tijdig en correct updaten van de
personeelsgegevens is essentieel voor een efficiënt controlebeleid.
Voor het aanmaken van een nieuw agent, klikt u bovenaan op het luik “AGENT’ en vervolgens links op
de link “Aanmaken”.

Printscreen 9
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U dient volgende persoonlijke gegevens verplicht1 in te vullen per agent:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Naam en voornaam
Geslacht
Nationaliteit
Taal
Geboortedatum
Rijksregisternummer (aan elkaar: zonder spaties, streepjes, ...),

Bij een buitenlandse identiteitskaart zal u een foutmelding krijgen bij de geboortedatum. Gelieve
contact op te nemen met onze customer support.
Indien de medewerker geen Belgisch rijksregisternummer bezit, moet u contact
opnemen
met
de
customer
support
van
Medex,
Pascal
Cabo
(Absenteisme@medex.belgium.be)

Het is niet verplicht om een telefoonnummer en een e‐mailadres in te brengen voor elk personeelslid.
Wanneer u deze gegevens toch invult, vergemakkelijkt dat het onderling contact indien er een
bepaalde situatie moet uitgeklaard worden.

Printscreen 10

1

Verplichte velden zijn aangeduid door een rood sterretje ‘*’
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U dient volgende werkinformatie verplicht in te vullen per agent:
‐ Bestuur: naam van uw organisatie
‐ Begindatum indiensttreding, de ingave van de einddatum is niet verplicht, dit wordt standaard
verandert naar 31/12/2099
‐ Niveau
‐ Statuut agent2
‐ Activiteitsverhouding
‐ Status: bij een aanmaak dient u ‘actief’ te selecteren

Printscreen 11

Ondanks het niet verplichtende karakter, raden wij u ten zeerste aan om volgende gegevens tijdig up te
daten, dit is van belang voor de statistische eindrapporten:
‐ Ploegsysteem: bij continue dienst (bv. cipiers) kan u het vakje ‘ploegsysteem’ aanvinken.
‐ Werkschema: deze staat standaard ingeschreven als reguliere werkweek. Indien er verschillende
werkweken zijn dan moet u ook de referentiedatum invullen waarop de eerste week begint.
TIP: bij verminderde prestaties wegens ziekte moet u geen wijzigingen in het werkschema aanbrengen.

Printscreen 12

U moet per agent minstens één adres verplicht invullen.

2

Onder het type statuut heeft men de functie ‘manager’ dit zijn alle mandaathouders.
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Printscreen 13

Klik hiervoor op ‘adres toevoegen’, u krijgt dan onderstaand scherm.

Printscreen 14

Gelieve de adresgegevens in te vullen, klik vervolgens op OK. U komt terug op het scherm ‘Aanmaken
van een agent’.
Onderaan zal u merken dat de ingevoerde adresgegevens zijn toegevoegd.

2.1.1.

Personeelsleden die deel jds werken

Een activiteitsverhouding van 100 komt overeen met een standaard werkweek van 38 gepresteerde
werkuren. Sommige agenten (bv. onderhoudspersoneel) werken minder dan 38 zodat u een
verminderde activiteitsverhouding zou moeten ingeven.
Het veld activiteitspercentage was bedoeld om het tewerkstellingspercentage in te geven bij
deeltijds werk.
Om het eenvoudig te houden volstaat het om bij deeltijds werk het verplichte vak
activiteitsverhouding in te vullen (bv. voor iemand die 4/5 werkt, vult men daar 80 in) en het vak met
het activiteitspercentage niet in te vullen.
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Printscreen 15
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2.2.

WIJZIGEN VAN PERSONEELSGEGEVENS

Indien u persoonsgegevens wilt wijzigen, dan doet u dit eveneens via het luik “AGENT”, klik vervolgens
links in het menu op “Wijzigen”.
U zoekt eerst de betrokken agent op via het scherm “Opzoeken van een agent”. U kunt best zoeken op
rijksregisternummer of eventueel op naam en voornaam. Om het opzoeken te vergemakkelijken kan u
het begingedeelte van de naam ingeven. Bijvoorbeeld:
TE ZOEKEN AGENT

SNEL ZOEKEN

Mr. Dierckx

Dieri

WORDT NIET HERKEND DOOR APPLICATIE
Symbolen (bv. *)

(indien u twijfelt over Dierix of
Dierickx)

Printscreen 16

Het resultaat van uw zoekopdracht verschijnt in de tabel “Resultaat van de zoekopdracht”. Ofwel
verschijnt enkel de juiste persoon, ofwel verschijnt er een lijst met meerdere personen die aan uw
zoekcriteria beantwoorden. Klik de juiste persoon aan en bevestig via “Selecteer”.
U komt nu terecht in het scherm “detail van een agent”. U kunt hier de nodige aanpassingen doen en
alles opslaan via “Bewaren”. Indien u de gegevens toch niet zou willen opslaan, klikt u gewoon op
“Annuleren”.
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2.2.1.

Loopbaanonderbreking

Bij een volledige loopbaanonderbreking moet u bij het onderdeel wijzigingen van de
personeelsgegevens, de Einddatum contract en de Status veranderen naar ‘Niet‐actief’.

Printscreen 17

Opgelet: eens de einddatum contract is verstreken heeft u geen toegang meer tot de gegevens van
die agent. U kan dan beroep doen op de dienst Ziekteverzuim ( absenteisme@medex.belgium.be ).
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2.2.2.

Pensionering

Printscreen 18

Bij een pensionering moet u bij het onderdeel wijzigingen van de personeelsgegevens, de Status en de
Einddatum contract wijzigen:
‐ Gelieve de status te veranderen naar ‘Gepensioneerde’, deze status gaat dus in vanaf de einddatum
van het contract
‐ De Einddatum contract aan te passen, opgelet hier dient men de laatste werkdag te vermelden.
Bijvoorbeeld wanneer de agent op pensioen gaat vanaf 1 januari 2018, dan dient u het statuut
te veranderen naar ‘gepensioneerde’ en dient u het einddatum contract te wijzigen naar de
laatste werkdag, bv. 31 /12/2017.
Opgelet: eens de einddatum contract is verstreken heeft u geen toegang meer tot de gegevens van
die agent. U kan dan beroep doen op de dienst Ziekteverzuim ( absenteisme@medex.belgium.be ).

2.2.3.

Bevordering van administra ef niveau

Wanneer de betrokken agent officieel bevorderd is qua administratief niveau, bijvoorbeeld vanaf 1
maart van niveau C naar niveau B. dan moet u enkel het Niveau wijzigen.

2.2.4.

Bevordering van statuut

Wanneer uw betrokken agent officieel bevorderd is qua statuut, bijvoorbeeld van contractueel naar
stagiair (voor een mogelijke benoeming), vanaf 1 maart dan moet u enkel het Statuut agent wijzigen.
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2.2.5.

Wijzigen van adresgegevens

Ga naar het onderdeel ‘wijzigen’ en selecteer het te wijzigen adres

Printscreen 19

Vervolgens dient u in het onderstaande scherm: de adresgegevens en begindatum aan te passen,
indien dit voor een tijdelijke periode is, dient u de duur van afwezigheid in te geven of de einddatum
aan te passen.

Printscreen 20

2.2.6.

Wanneer een personeelslid uw organisa e verlaat: Deﬁni eve beëindiging van een contract

Ga naar het onderdeel ‘wijzigen’ en pas de Einddatum contract en Status ‘Niet‐actief’ aan. Dit is van
belang voor wanneer een ander organisatie de persoon wenst te registreren.
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Printscreen 21

Gelieve steeds de status en de einddatum samen te wijzigen, want indien u de einddatum
niet wijzigt zal de persoon pas op uit dienst worden gezet op het opgegeven jaar (standaard
ingesteld op 2099). Indien de einddatum is overschreden, zal u geen toegang meer hebben
tot deze agent om het statuut te kunnen aanpassen.

2.3.

VISUALISEREN VAN PERSONEELSGEGEVENS

Indien u de gegevens van de betrokken agent wilt bekijken, dan kan u dit steeds doen via het menu
“Visualiseren” onder Agent. Binnen dit onderdeel kan men geen personeelsgegevens wijzigen.
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2.4.

VERBINDEN OF ASSOCIËREN VAN EEN AGENT

Bij een mobiliteit vanuit een andere federale organisatie of na een volledige loopbaanonderbreking
moet u de persoon eerst verbinden met uw organisatie, want het opgegeven rijksregisternummer is
reeds gekend in de applicatie.
2.4.1. Te volgen stappen voor de organisatie waar de agent het contract stopt
Normaal gezien, hoeft u zich geen zorgen te maken over het contract bij de vorige organisatie, want
deze is verantwoordelijk om het nodige doen om het contract af te sluiten.
Indien de agent nog steeds geregistreerd staat in de applicatie, zal de applicatie u het “creëren” van de
reeds bestaande agent verbieden. U zal onderstaand scherm te zien krijgen.

Printscreen 22

2.4.2. Te volgen stappen voor de organisatie waarvoor de agent begint te werken
U dient bijgevolg deze persoon te verbinden (associëren) met uw organisatie om toegang te krijgen tot
zijn gegevens (zie hier onderstaand 2.4.1.3).

Ga naar het luik Agent en klink vervolgens links op Verbinden.
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Printscreen 23

Om een agent te verbinden, moet u de vorige federale organisatie kennen waar de agent werkte, want
u heeft deze informatie nodig. Een zoekscherm zal u 3 dingen vragen, namelijk het rijksregisternummer,
de familienaam (in hoofdletters of in kleine letters) en de administratie waar de agent tevoren werkte.

Indien niet weet in welke vorige federale organisatie de agent werkte, neem contact op
customer support van MEDEX, Mr. Pascal Cabo (Absenteisme@medex.belgium.be)

Printscreen 24

Indien u de agent zichtbaar is in de webapplicatie, zal u merken dat de persoonsgegevens al ingevuld
zijn. U dient volgende wijzigingen aan te brengen:
‐ Naam van uw organisatie
‐ Begin en einddatum van het contract
‐ Percentage activiteitsverhouding

23

‐ Status: actief
‐ Mogelijkse wijzigingen van de personeelsgegevens aanpassen

Printscreen 25

2.4.3.

Tewerkstelling bij meerdere federale organisa es

Hiervoor geldt dezelfde procedure als onderdeel 2.4.2.
Wanneer de agent tegelijkertijd start in twee organisaties, zal de organisatie die als eerst de persoon
creëert in de applicatie worden aanschouwd als de eerste organisatie. De volgende administratie zal
deze persoon dus moeten verbinden zoals hierboven wordt uitgelegd.

2.5.

SAMENVATTING REGISTRATIE NIEUW PERSONEELSLID EN WIJZIGINGEN

Volgende twee schema’s geven een beknopt overzicht voor de registratie van de personeelsgegevens
binnen het luik ‘agent’:
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1. overzicht
aanmaken van
een nieuwe
agent

Persoonsgegevens
Werkgegevens
ID reeds gekend

agent verbinden/
associëren

buitenlands ID

contact customer
support absenteisme

Mogelijke problemen
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Status 'Niet‐actief'

Loopbaanonderbreking

Einddatum aanpassen

bij werkhervatting:
verbinden

2. Overzicht
procedure
wijzigingen
personeelsgegevens

Status 'Gepensioneerde'
Pensioen
'Einddatum' aanpassen

bevordering niveau

'Niveau' aanpassen

bevordering statuut

'Statuut' aanpassen

activiteitspercentage

mag bij
activiteitsverhouding
ingevuld worden
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3.

Afwezigheidsmelding

Opgelet deze werkwijze gaat over het handmatig inbrengen van afwezigheden in de applicatie. Voor
het uploaden van de afwezigheidgegevens via het ‘ABSENCE’ bestand, verwijzen wij u door naar de
specifieke handleiding ‘bestand met personeelsgegevens opladen’, klik hier. Of
https://www.health.belgium.be/nl/bestand‐met‐afwezigheden‐opladen.
Wij raden aan om onderstaande werkwijze (online handmatig) te hanteren bij kleinere
organisaties of in dringende gevallen.
! De afwezigheden moeten in beide gevallen voor 9u30 geregistreerd zijn

3.1.

REGISTREREN VAN EEN AFWEZIGHEID

Ga naar het luik “AFWEZIGHEID” en klik links op “Aanmaken”.

Printscreen 26
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3.1.1. OPEN HET DOSSIER VAN DE AGENT
Zoek de agent via “Opzoeken van een agent”. U zoekt best op rijksregisternummer of op
naam en voornaam of een combinatie van beide. Wanneer u niet zeker bent van de
schrijfwijze of u vermoedt het gebruik van een accent of speciaal teken, volstaat het om een
begingedeelte van de naam in te geven.
Opgelet: Men mag hier geen om symbolen (bv. ‘*’) gebruiken om de rest van de naam te
vertegenwoordigen.

Printscreen 27

De resultaten van uw zoekactie verschijnen in de tabel “Resultaat van de zoekopdracht”. Indien
meerdere personen beantwoorden aan uw zoekcriteria, verschijnt er een lijst met mogelijkheden. Klik
de juiste persoon aan en klik “Selecteer”.

Rechts bovenaan het scherm verschijnt steeds de naam en het rijksregisternummer,
zodat u steeds weet voor welk personeelslid u aan het werken bent
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3.1.2. AFWEZIGHEIDSGEGEVENS REGISTREREN
3.1.2.1. Verplichte gegevens
Volgende gegevens moet u [verplicht(*)] invullen:
‐
‐

Begindatum van afwezigheid*
Einddatum van afwezigheid OF duur van de afwezigheid volgens DD/MM/YYYY
U kan de kalender openklikken
De duur van de afwezigheid (in kalenderdagen, niet werkdagen) geeft u de volledige
afwezigheidsperiode in, u dient deze niet op te splitsen (bij verlof of deeltijds
regime)

Indien men zowel begin‐ en einddatum ingeeft samen met de duur, en de door u
ingegeven duur niet klopt, verschijnt er een foutmelding: “Vastgestelde fout(en): de
duur van de afwezigheid is niet gelijk aan het verschil tussen de begin‐ en einddatum
van de afwezigheid – gelieve te corrigeren!”
‐
‐
‐
‐
‐

Verlenging
Toegelaten om de woonst te verlaten
Afwezigheidstype*
Datum en uur van registratie*
Adresgegevens wanneer betrokkene niet op zijn gewone adres verblijft tijdens zijn
afwezigheid
Indien betrokkene zijn behandelende arts nog niet geconsulteerd heeft en dus
nog niet kan meedelen hoelang zijn afwezigheid zal duren, geeft u alleen de
begindatum in en bij ʻduurʼ vult u voorlopig slechts één dag (24uur) in. Nadien
past u de einddatum aan (geen verlenging)

Deze gegevens worden automatisch ingevuld op het controleformulier wanneer er voor de
afwezigheid een controleopdracht wordt aangemaakt.
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Printscreen 28

3.1.2.2. Verlenging

Indien er sprake is van verlenging dient u dit aan te vinken.

Printscreen 29
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3.1.3. CONTROLEADRES INGEVEN
Indien iemand niet op zijn domicilieadres noch op zijn verblijfplaats vertoeft tijdens zijn

afwezigheid, dient u bij het “controleadres” het tijdelijk adres toe te voegen voor 9u30
waar de agent logeert (vb. ouders, vrienden). Vermeld de duur, dit kan NOOIT het
ziekenhuis zijn

U klikt op “controleadres toevoegen”, voeg het bijkomend adres toe. Let op dat u het juiste adrestype
ingeeft.

Printscreen 30

Printscreen 31

Klik onderaan op OK. Het toegevoegde controleadres is nu opgenomen in het registratiescherm.
Opgelet: ondanks het * moet de Duur van de afwezigheid niet ingevuld worden.
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3.2.

WIJZIGEN VAN AFWEZIGHEIDSGEGEVENS

Kies binnen het luik AFWEZIGHEID links de link “Wijzigen”. Zoek eerst de betrokkene op via het scherm
“Opzoeken van een afwezigheid”.
Zoeken op het unieke rijksregisternummer is het meest efficiënt. Eventueel kan u ook opzoeken via de
(correct gespelde) naam en voornaam. Om uw opzoeking te verfijnen kunt u ook één of meerdere
criteria met betrekking tot de afwezigheid invullen.

Printscreen 32

Klik op de juiste persoon en afwezigheid, klik vervolgens op wijzigen.

Inden u zoekresultaat omvangrijk is, kan u bovenaan de tabel navigeren tussen de
pagina’s.
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3.2.1. FOUTIEVE INGAVE
U kan een eerder geregistreerde afwezigheid niet verwijderen als die bv. op de verkeerde
persoon werd geregistreerd. U moet dan het afwezigheidstype wijzigen in ‘Foutieve
ingave’ en vervolgens de correcte afwezigheid te registreren
Ook kan u een geregistreerde begindatum niet wijzigen, indien u een verkeerde begindatum heeft
ingegeven, kan u deze enkel wijzigen door bij afwezigheidstype aan te geven dat dit “een Foutieve
ingave is” en vervolgens de correcte afwezigheid te registreren.

Printscreen 33

Wijzig de correcties omtrent de afwezigheid. Klik vervolgens op ‘Bewaren’.

3.2.2. KOMMENTAAR

Dit veld is enkel voor eigen gebruik (bv. geheugensteuntje betreffende bepaalde omstandigheden).
Opgelet: Die gegevens worden niet aan de controlearts doorgegeven.
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3.2.3. VERVROEGDE WERKHERVATTING
Wijzig bij een vervroegde werkhervatting de oorspronkelijke einddatum van de
afwezigheid niet, maar vul dit in de voorbestemde velden

Vul de datum van de vervroegde werkhervatting en de reden in, de reden kan zijn bv. vrijwillig (omdat
betrokkene zich vroeger dan voorzien voldoende hersteld voelt) of verplicht (op bevel van de
controlearts).

Printscreen 34

Slechts indien iemand opnieuw ziek wordt tijdens de periode van hervatting, kan men de eerste
ziekteperiode inkorten en voor de tweede ziekteperiode een nieuwe periode aanmaken.

3.3.

VISUALISEREN AFWEZIGHEID

Via het menu “Visualiseren” in het luik “AFWEZIGHEID” kan u de afwezigheden van een ambtenaar
consulteren.

Printscreen 35

Voor meer details kunt u een afwezigheid uit de lijst selecteren nadat u vooraan op het desbetreffende
hokje met cirkeltje geklikt heeft en nadien onderaan op ‘Visualiseren’ klikt.
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Printscreen 36

Vervolgens krijgt u alle gedetailleerde informatie over de ingebrachte afwezigheid.
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3.4.

SAMENVATTING REGISTRATIE

Volgende twee schema’s geven een beknopt overzicht voor de registratie van de personeelsgegevens
binnen het luik ‘agent’:

ja: aanmaken nieuwe
afwezigheid
eerste ziekteperiode?
Nee: verlenging ?
=> aanvinken vakje
Domicilieadres

controleadres?

1. overzicht
aanmaak

Verblijfsadres
Tijdelijk adres:
controleadres

afwezigheden
Einddatum
afwezigheid

gekend: ingave
webapplicatie
niet gekend: voorlopig
ééndagsziekte

wanneer gekend:
wijzig de einddatum

afwezigheidstype:
hospitalisatie
Hospitalisatie?
controleadres: nooit
ziekenhuis
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Afwezigheidstype
'foutieve ingave'
Verkeerde persoon of
foutieve begindatum
Nieuwe afwezigheid
creëren

2. overzicht
wijzigen

Overige gegevens (bv.
verlenging) wijzigigen?

Rechtstreeks via applicatie
correctie invoeren

afwezigheden
Oorspronkelijke eindatum
niet aanpassen
Vervroegde
werkhervatting (VW)

Ingave datum van VW

Reden voor VW
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4.

Controle

4.1.

CONTROLEAANVRAAG

Ga naar het luik ‘CONTROLE’ en klik daar links op ‘Aanmaken’.

Printscreen 37

Zoek vervolgens de agent op, het best zoekt u op rijkregisternummer of naam. Klik op opzoeken en u
krijgt de resultaten tevoorschijn.

Printscreen 38

Selecteer de agent waarvoor u een controle wenst aan te vragen, klik vervolgens op ‘Controle
aanvragen’.

Er verschijnt een foutboodschap op het scherm, indien u een controle zou aanvragen
voor iemand die niet controleerbaar is (bv. wegens het afwezigheidstype (vb.
hospitalisatie) of wegens een blokkering door de diagnose op het attest, …)
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Printscreen 39

De controlearts kan u motivatie of opmerkingen voor een aanvraag niet lezen. Dit veld
kan u hulp bieden voor interne communicatie bv. opmerkingen van
personeelsverantwoordelijken bij gedecentraliseerde diensten.

4.2.

ANNULATIE CONTROLEAANVRAAG

Ga naar het luik ‘CONTROLE’ en klik daar links op ‘Annuleren’. U kan de aanvraag enkel annuleren
zolang deze controle nog niet is opgenomen door de controlearts.

U kan een controle enkel annuleren wanneer deze nog niet is opgenomen, met name met
status : “null”, “in wacht” of “toegekend”. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door u
tot één van deze status te beperken, u kan de status terugvinden via ‘visualiseren’.

Zoek de betrokken agent op. Het is aan te raden op te zoeken via het rijksregisternummer of via de
naam.

Printscreen 40
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Selecteer de controleaanvraag die u wenst te annuleren en klik vervolgens onderaan op ‘Annuleer
controle’.

Printscreen 41

Geef de reden of bijkomende informatie in waarom u de controle annuleert. Klik vervolgens op
bewaren als u de controle wenst te annuleren.

Printscreen 42
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4.3.

VISUALISEREN CONTROLEAANVRAAG

Ga naar het luik ‘CONTROLE’ en klik links op ‘Visualiseren’. Zoek de betrokken agent op. Het is aan te

raden op te zoeken via het rijksregisternummer of via de naam.

Printscreen 43

Indien u enkel de lijst met uitgevoerde controles wil raadplegen, dan dient u bij ‘status:
Uitgevoerd’ te selecteren. Anders zal u deze resultaten achteraan terugvinden.

Indien het controleresultaat “/ “ is, dan heeft de arts zijn resultaat nog niet ingebracht.

Wenst u meer informatie over de statussen of extra achtergrondinformatie? Ga naar het
document ‘beschrijving van de velden’.
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4.4.

CONTROLERESULTAAT

Ga naar het luik ‘CONTROLE’ en klik links op ‘Resultaat’. Zoek de betrokken agent op. Het is aan te
raden op te zoeken via het rijksregisternummer of via de naam. Als zoekcriteria kunt u een periode
invullen en de status ‘Uitgevoerd’ selecteren.

Printscreen 44

Selecteer de betrokken agent, vervolgens zal het controleresultaat verschijnen, bijvoorbeeld:

Printscreen 45
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4.5.

ARBITRAGE

Indien er effectief een beroepsprocedure (ook arbitrage genoemd) plaatsvond, is dit zichtbaar in de
applicatie, helemaal onderaan “Resultaat” van de bedoelde controle (procedure beschreven 4.4.).

Printscreen 46

4.6.

OVERZICHT CONTROLE

Volgend schema geeft een beknopt overzicht omtrent de controles:

ééndagsziekte ten laatste
voor 13u30
Regulier werkrooster
Aanvraag ad hoc

afwezigheid meerdere
dagen: vóór 9u30

(op vraag van de werkgever)
Ploegensysteem late dienst:
vóór 13u30
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5.

Attesten

Omwille van het medisch geheim heeft u geen toegang tot de medische gegevens.

Ga naar het luik ‘ATTESTEN’ en klik links op ‘Visualiseren’.

Printscreen 47

Zoek de betrokken agent op. Het is aan te raden op te zoeken via het rijksregisternummer of via de
naam. U kan ook opzoeken op basis van de criteria van het attest (datum van het attest, periode van
afwezigheid of afwezigheidssoort).

Printscreen 48
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Om eventuele ongeldige attesten te visualiseren moet u “neen” aanvinken bij het vakje
“Geldig attest”

Selecteer de juiste persoon en/of het juiste attest, en klik vervolgens op “Visualiseren”.

Printscreen 49

Het is eveneens mogelijk de bekomen lijst af te drukken, via “lijst afdrukken”

Indien men een grote lijst attesten visualiseert, klikt men best op de kolomtitel om oplopend
of aflopend te sorteren: bv. chronologisch door op ‘Begindatum van het attest’ te klikken
of alfabetisch door op ‘Naam’ te klikken.

45

6.

Rapporten

6.1.

ZIEKTEVERZUIMRAPPORT (SAS)

6.1.1. HOE?
Voor het raadplegen van de statistieken betreffende de afwezigheden verwijzen we u door naar
volgende link:
MEDEX > werkgevers > beheer afwezigheden en controles > Rapporten ziekteverzuim of klik hier.

6.1.2. WELKE GEGEVENS KRIJG IK?
Via deze link kunt u ( als u de toegang ABS_Employee_Report heb) rapporten trekken uit de applicatie
in verband met de afwezigheidscijfers van uw organisatie.
U vindt er o.a. het aantal medewerkers, VTE, aantal afwezigheden, afwezigheidsdagen, afwezigen,
gemiddelde afwezigheidsduur, afwezigheidsfrequentie en verzuimpercentage.
Die gegevens worden ook nog eens uitgesplitst volgens verschillende categorieën: geslacht, leeftijd,
niveau, statuut, taalrol, anciënniteit, woonplaats, departement, …

6.1.3. NUT VOOR MIJN ORGANISATIE?
Aangezien u ook de federale cijfers kan oproepen, kan u de cijfers van uw organisatie hiermee
vergelijken. Vergeet hierbij niet dat de specifieke samenstelling van de populaties de cijfers kunnen
beïnvloeden.

6.2.

BI‐RAPPORT

6.2.1. HOE?
Deze rapporten worden automatisch per email verstuurd naar de adressen die werden opgegeven aan
de dienst ziekteverzuim (absenteisme@medex.belgium.be).
De lijsten zijn in een XML‐bestand. U kan onze handleiding raadplegen om te weten hoe u deze kan
omzetten naar een Excel‐formaat.

6.2.2. WELKE GEGEVENS KRIJG IK?
Het betreft nominatieve lijsten van de geregistreerde gegevens betreffende de medewerkers van uw
organisatie op het vlak van afwezigheidsmeldingen, controles en attesten.
‐

Dagelijks rapport: afwezigheden
46

‐

Wekelijks: controles en attesten

6.2.3. NUT VOOR MIJN ORGANISATIE?
Dankzij deze lijsten moet u de gegevens niet meer gaan opzoeken in onze applicatie. Wanneer u de
details wenst moet u wel nog altijd onze applicatie raadplegen maar u kan zich beperken tot de gevallen
die u interesseren. Met het BI‐rapport kan u die selectie in één oogopslag maken.

Wenst u een BI rapport aan te vragen?
Neem contact op met de dienst ziekteverzuim via volgend e‐mailadres:
absenteisme@medex.belgium.be

6.3.

STUDIE ZIEKTEVERZUIM
6.3.1. HOE?

Voor het raadplegen van de studies verwijzen we u door naar volgende link:
http://www.health.belgium.be/nl/medex/werkgevers/beheer‐afwezigheden‐en‐controles/studie‐
federaal‐ziekteverzuim#my‐anchor, of klik hier.
Of via MEDEX > werkgevers > beheer afwezigheden en controles > studie federaal ziekteverzuim.

6.3.2. WELKE GEGEVENS KRIJG IK?
U krijgt met deze publicatie inzicht in het ziekteverzuim van de volledige federale overheid:
de afwezigheden, medische oorzaken van het verzuim en controleresultaten.

6.3.3. NUT VOOR MIJN ORGANISATIE?
U kan uw bevindingen aftoetsen met de federale vaststellingen in het kader van benchmarking.

6.4.

BRADFORDSCORE VAN DE AFWEZIGE PERSONEELSLEDEN
6.4.1. HOE?

Via de webapplicatie absenteisme. Ga naar het luik ‘CONTROLE’ en klik links op ‘Bradford’.

47

Opgelet! Enkel indien u een rol heeft met de hoogste toegangsrechten, kan u de Bradford
factor visualiseren. De Usermanager van elke administratie kan de toegangsrechten voor
zijn collega’s desgewenst aanpassen.

Printscreen 50

Er verschijnt een lijst met uw personeelsleden alle ingebrachte afwezigheden, aflopend gerangschikt
volgens de hoogte van de Bradfordscore, dit is opgedeeld in afwezigheden van één dag en
afwezigheden van meerdere dagen.

Printscreen 51
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U klikt een afwezigheid aan en scrolt onderaan de pagina en selecteert de betrokkene. Vervolgens
verkrijgt zo, in volgend scherm, een gedetailleerde lijst van de afwezigheden van die persoon
gedurende de voorbije 12 maanden.

Printscreen 52

Indien TIP: U kan het rijksregisternummer ‘kopiëren (ctrl+C)’ om het te

gebruiken of ‘plakken (ctrl+V)’ als opzoekcriterium in het hoofdstuk
“aanmaken”

6.4.2. WELKE GEGEVENS KRIJG IK?
De bradfordfactor is een wiskundige formule om de storingsgraad van de afwezigheden van een
individu te meten (frequentie in het kwadraat vermenigvuldigd met de afwezigheidsduur). Men gaat
er daarbij van uit dat veel korte afwezigheden meer storend zijn op werking van een dienst dan één
lange periode.

6.4.3. NUT VOOR MIJN ORGANISATIE?
Deze resultaten kunnen u becijferde ondersteuning bieden bij het voeren van een
ziekteverzuimgesprek.
De applicatie gebruikt de bradfordscore ook om gerichter controleopdrachten aan te maken. Elke
dag worden 50% van het aantal controles per organisatie immer gebaseerd op de bradfordfactor. Zij
op dat ogenblik de hoogste score hebben worden gecontroleerd.
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7.

Contactinformatie

7.1.

HEBT U VRAGEN OVER DE INHOUD OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE?

Uw vraag zal zo vlug mogelijk beantwoord worden, per mail of telefonisch, door de medewerkers
van de dienst Ziekteverzuim van Medex. U kan contact opnemen via volgend e‐mailadres:
absenteisme@health.fgov.be

7.2.

INZAKE EEN TECHNISCH PROBLEEM:

Gelieve een printscreen te nemen, U gaat naar het scherm dat u wil afdrukken of kopiëren. U
gebruikt de toets “Prt Scr” die zich rechts naast de functietoets F12 bevindt (bij laptops boven F10).
Gelieve contact op te nemen met de dienst absenteisme van MEDEX.

Printscreen 53

Indien u tijdelijk geen toegang tot de applicatie zou hebben, gelieve geen gegevens door te
sturen per e‐mail. Het ingeven van afwezigheden is een interne aangelegenheid, Medex
heeft immers niet de toegangsrechten om personeelsgegevens en/of afwezigheden in te
geven of te wijzigen in de applicatie.

health.fgov.be
Victor Hortaplein 40 te 1060 Brussel
Tel 02/ 524 97 97
http:/www.health.belgium.be/nl/medex
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8.

Bijlage: Definities

8.1.

ZIEKTEVERZUIM/ ABSENTEISME

Het begrip ziekteverzuim kan men definiëren als “alle afwezigheden wegens ziekte of ongeval in de
privésfeer, al dan niet gedekt door een medisch attest, al dan niet terecht, met inbegrip van zowel
ééndagsziekte als meerdaags ziekten, zowel met betrekking op statutaire als contractuele
personeelsleden”. Dit zijn geen afwezigheden door arbeidsongeval, beroepsziekten,
zwangerschapsverlof, verwijdering van de werkplaats, sociaal verlof of omstandigheidsverlof.

8.2.

WERKREGIME

Werkregime of werkschema houdt in de indeling van de werktijd, bv. agent werkt telkens op
maandag en dinsdag.

8.3.

E GOVERMENT, MVM, SMALS
Dit zijn allen ICT statuten,

8.4.

ACTIVITEITSVERHOUDING

Een standaard 38‐uren week heeft een activiteitsverhouding van 100%.
Dit dient men specifiek in te vullen wanneer men afwijkt van een gemiddelde werkweek van 38 uur
per week.
‐

8.3.

Voorbeeld: Stel dat de agent 37u werkt dan moet u bij activiteitsverhouding 97% (37u
gedeeld door 38u) ingeven

ACTIVITEITSPERCENTAGE

Het aantal te presteren tijd gedeeld door het algemeen gemiddeld aantal te presteren tijd,
bijvoorbeeld indien u 4/5 werkt is dit 80%. U kan dit registreren in het verplicht veld
activiteitsverhouding

8.4.

HOSPITALISATIE

Het verschil met ziekte is dat de agent dient gehospitaliseerd te zijn, dus minstens één maal
overnacht in het ziekenhuis. Een raadpleging in een hospitaal beantwoordt hier dus niet aan.
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8.5.

BRADFORDFACTOR

Bij de berekening van de Bradford factor is de frequentie van de afwezigheidsperioden van
doorslaggevend belang. Men gaat er immers van uit dat korte afwezigheden storender zijn op
werking dan één lange periode. De Bradford factor wordt berekend op basis van de afwezigheden
van de 365 voorafgaande dagen van de ambtenaar.

8.6.

VERMINDERDE PRESTATIES

Een statutaire ambtenaar kan na een periode van minstens 30 dagen ziekte, het werk hervatten aan
50%, 60% of 80% na toelating door het bevoegde medisch centrum op basis van een
reïntegratieplan, opgesteld door zijn behandelend arts. Het is niet aan de administratie om dit in te
geven, de ambtenaar is immers deeltijds aanwezig op het werk. Het medisch centrum zal bij
aanvaarding een toepasselijk attest ingeven met als afwezigheidstype ‘verminderde prestaties’.

8.7.

ABITRAGE

Een arbitrage of beroepsprocedure is wanneer de betrokken ambtenaar niet akkoord gaat met het
controleresultaat van de controlearts, hij tekent hierop beroep aan.
De procedure kan men kort omschrijven: de betrokken agent dient binnen de twee werkdagen een
arbitragearts aan te duiden en dient dit te melden aan de controlearts. Waarna een derde
onafhankelijke arts(scheidsrechter) zijn onderzoek heeft uitgevoerd zal hij het controleresultaat
meedelen aan de betrokkene, MEDEX en de controlearts. De kosten worden gedragen door de
verliezende partij. KB van 20 september 2002 ‘kosten van de procedure in geval van tussenkomst
van een arts scheidsrechter’, of klik hier.

8.8.

VERVROEGDE WERKHERVATTING

Dit is de situatie wanneer de agent ofwel op eigen initiatief, hetzij op aangeven van de controlearts,
zijn werk vroeger hervat dan de oorspronkelijke afwezigheidsperiode.
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9.

Documentatie

9.1.

BESCHRIJVING VAN DE VELDEN

Wenst u meer informatie over de beschrijving van de velden , ga naar of klik hier.

9.2.

UPLOAD PERSON PROCEDURE?

Wenst u meer informatie over de upload van het personeelsgegevens bestand, ga naar
http://www.health.belgium.be/nl/bestand-met-persoonsgegevens-opladen of klik hier.

9.3.
Wenst

UPLOAD ABSENCE PROCEDURE
u

meer

informatie

over

de

upload

van

het

afwezigheidsbestand,

ga

naar

http://www.health.belgium.be/nl/bestand-met-afwezigheden-opladen of klik hier.

9.4.

ZIEKTEVERZUIMRAPPORTEN

Wenst u meer informatie over de ziekteverzuimrapporten, ga naar de ziekteverzuimtoolapplicatie,
via volgende link en vervolgens doorklikken naar ‘rapporten ziekteverzuim’. U kan dit rapporten
opvragen voor de periode die u wenst.
U kan de handleiding terugvinden via MEDEX > werkgevers > beheer afwezigheden en controles >
handleiding rapporten ziekteverzuim, of klik hier.

9.5.

GOEDE PRAKTIJKEN?

Op de website van Medex vindt u de Gids Goede Praktijken.

9.6.

OMZETTEN VAN BI RAPPORT NAAR EXCEL?

De informatie over deze procedure vindt u ook op onze website.
omzetten‐van‐xml‐bestand‐naar‐excel‐2013

9.7.

STUDIE ZIEKTEVERZUIM

Indien u de afgelopen studies omtrent het ziekteverzuim wenst, ga naar
http://www.health.belgium.be/nl/medex/werkgevers/beheer‐afwezigheden‐en‐controles/studie‐
federaal‐ziekteverzuim#my‐anchor of klik hier.
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