Verzuimmanagement
Doelmatige aanpak van verzuim

Gemiddeld verzuim
Medewerkers zijn gemiddeld
anderhalf keer per jaar afwezig,
gemiddeld zo’n 7 van de 261
werkdagen.

Ziek zijn is vervelend. Vervelend voor de werknemer, vervelend voor
u als werkgever. Weet u wat een verzuimdag uw onderneming kost?
Gemiddeld kost een ziektedag rond de 250 euro. Met een
loonbetaling gedurende 104 weken van minimaal 70 procent van
het salaris, kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Preventief
verzuimbeleid en goede verzuimbegeleiding kunnen voorkomen
dat uw werknemers langer ziek zijn dan gezond voor u allen is.

Eigen ver zuimbeleid | Actieve signalering |
Overzicht en inzicht in verzuim

Vooral in de eerste weken van
verzuim kan een werkgever met
een pro-actief beleid grip krijgen
op verzuim.

Beveiliging
Alle data worden middels
encryptie versleuteld
opgeslagen. Wel zo veilig.
Evenals de dubbele inlog.

E i g e n v e r z u i m b e l e i d In Mercash Verzuimmanagement legt u de
ziek- en herstelmeldingen vast. Automatisch worden de meldingen naar
externe instanties uitgevoerd, zoals het UWV en een Arbodienst. De
gegevens inclusief correcties worden rechtstreeks verwerkt binnen
Mercash Salaris en HRM. Van een griepje tot langdurig ziek zijn, van
gedeeltelijke werkhervatting tot meerdere ziekteperiodes en ziek als
gevolg van zwangerschap, alle mogelijke situaties kunt u invoeren.

A c t i e v e s i g n a l e r i n g Mercash Verzuim ondersteunt u proactief
met ziekteverzuimbegeleiding. Zo krijgt u bijvoorbeeld automatisch u
een signaal wanneer u een volgende taak rond de Wet Verbetering
Poortwachter moet uitvoeren. Ook uw eigen, organisatie acties kunnen
worden toegepast bij het ziekteverzuim.
O v e r z i c h t e n i n z i c h t i n v e r z u i m De vastgelegde gegevens
kunt u de benodigde overzichten halen voor rapportage en
managementinformatie. Met uw eigen afwezigheidscodes creëert u een
veelzijdig beeld van de afwezigheidgeschiedenis.

Standaardisatie
verzuimmeldingen

Mercash neemt deel aan het
overleg met SIVI over de nieuwe
standaard voor (digitale)
verzuimmeldingen. Stichting SIVI
is het standaardisatie instituut
voor verzekeringen in de
intermediairbranche. Met SIVI
wordt gewerkt aan een
gestandaardiseerde
gegevensstandaard voor online
verzuimmeldingen en
ondersteunende middelen. In
2017 worden de eerste resultaten
verwacht.
Wilt u weten hoe u Mercash
Verzuimmanagement voor uw
organisatie kunt inzetten? Neem
contact op met Accountmanager
Edwin van der Vuurst.
E edwin.vandervuurst@mercash.nl
T +31 229 282161
M +31 6 30311632

Registratie

Inz icht in verz uim

Verzuimmanagement

Pro-actief beleid

Standaardrapportages




Per werknemer kan over elke gewenste periode het
ziekteverzuimpercentage worden bepaald. Het meest gedetailleerd
kan dit op basis van de ziekte-uren gedeeld door de werkbare uren
vermenigvuldigd met het ziektepercentage.
Per afdeling, kostenplaats of vestiging kan de verzuimstatistiek kort,
middellang en lang worden opgevraagd. Naast deze classificatie
wordt ook de gemiddelde verzuimduur en de meldingsfrequentie
getoond.

Koppeling met arbodiensten
Mercash software kan worden gekoppeld met systemen van de volgende
arbodiensten:







Arbo Unie
VCD Humannet
MaetisArdyn
ArboNed
E-Care
VerzuimSignaal

Verandering is tegenwoordig de enige constante. Dat vraagt om flexibiliteit
in uw organisatie. Een flexibiliteit die u in uw HR- en salarissoftware wilt terug
zien. Uw HR-afdeling, uw medewerkers en managers moeten immers op het
juiste moment toegang hebben tot de relevante HR-gegevens, rapportages
en documenten. De HR- en salarissoftware van Mercash biedt u dat alles.

Geldelozeweg 31, 1625 NW Hoorn
Merchash.nl
T +31 229 282161

