
Absentiemanager release 6.1 
• Privacy instellingen (AVG) 
• Medische termen niet meer mogelijk 
• Zwangerschapsverlof nu ook voor meerlingen 
• Rapport 3.02 nu ook per manager in te stellen 

 

Privacy instellingen 

In verband met de invoering van de AVG 25 mei j.l. hebben we een aanpassing doorgevoerd in Absentiemanager 
waarmee iedere licentiehouder zelf kan bepalen welke velden wel of niet zichtbaar zijn. 

Ga hiervoor naar Beheer -> Rollen / Autorisaties en kies de gewenste rol waarin voor diegene die dit in mag stellen. 
Zoek vervolgens naar Privacy instellingen. Hier zie je 2 opties. De eerste is voor alle medewerkers, de 2e is alleen voor 
zieke medewerkers. Zet beide op Ja. 

 

Ga nu naar Beheer -> Instellingen -> Algemeen en dan het laatste tabblad genaamd GDPR. Hier zie je alle 
privacygevoelige velden die in Absentiemanager te vinden zijn. Alle vakjes staan standaard uitgevinkt, dit betekent 
dat de velden te zien zijn. Wanneer je een vinkje plaatst in een van de twee kolommen zal deze niet meer zichtbaar 
zijn in de applicatie. Het eerste kolom (blauw) is voor alle medewerkers, die tweede kolom betreft alleen zieke 
medewerkers. Let op: aanpassingen die hier gedaan worden gelden voor alle rollen. 

 



In bovenstaand voorbeeld zie je dat Voornaam, Achternaam en BSN zijn aangevinkt, dit resulteert in onderstaande 
afbeelding op medewerker niveau. Hier zie je dat de velden zijn vervangen door ***.  

 

Medische termen 

In verband met privacy en de AVG is het ook niet meer toegestaan om medische termen te gebruiken, ook niet in 
een verzuimapplicatie. Hiervoor hebben we in samenwerking met diverse medische specialisten een lijst met 1600 
termen samengesteld die niet meer gebruikt mogen en kunnen worden, zowel in het Nederlands als Engels. Zo is het 
woordje griep al niet meer toegestaan. Gebruik je een van deze termen in de applicatie in bijvoorbeeld een notitie, 
dan zal je een foutmelding te zien krijgen. Zie het voorbeeld hieronder. 

 



Zwangerschapsverlof 

Naast vernieuwde regels met betrekking tot privacy, zijn er ook nieuwe regels met betrekking tot 
zwangerschapsverlof. Zo zijn er nu een aantal bijzondere mogelijkheden zoals het geval is met een meerling. Omdat 
het bijna onmogelijk is deze nieuwe verlofregels automatisch te laten berekenen hebben we de mogelijkheid 
gemaakt zelf de datums in te vullen. Ook is er een link geplaatst naar een site waar je het verlof kunt uitrekenen. 

Voorheen kon je de verwachte geboortedatum invullen, het begin datum van het verlof en dan werd automatisch de 
verwachte einddatum berekend. Dit kan nog steeds maar wil je het handmatig invoeren, vink dan het vakje Validatie 
overslaan aan om handmatig de datums in te voeren. 

 

Rapport 3.02 – Verzuimpercentage per medewerker/afdeling/locatie/manager (nieuwe benaming) nu 
ook per manager 

Dit rapport is nu naast per afdeling en locatie ook per manager in te zien. Kies hiervoor onder rapportageniveau voor 
per manager. Het pdf bestand wat hier uit komt zal dan de gewenste informatie tonen. 

 

 


