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Deze handleiding gebruiken 
Tenzij anders vermeld, mag u dit document en de beschikbare informatie onder de volgende voorwaarden 
bekijken, downloaden en afdrukken: 

 Dit document kan alleen persoonlijk worden gebruikt, voor informatie en intern 
 Dit document en deze informatie kunnen op geen enkele wijze worden gewijzigd 
 Om de handmatige opgemaakte (tekenlettertypen, afbeeldingen en indeling) te behouden, is alleen 

de PDF-indeling toegestaan 
 Documenten en informatie in deze handleiding kunnen alleen worden verspreid binnen uw 

organisatie. 
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1 Voorstelling 
1.1 Voor wie is deze handleiding bestemd ? 

Deze handleiding richt zich tot de medewerkers die gebruik zullen maken van SCOPE, de 
softwaretoepassing voor het beheer van de personeelsadministratie. Dit laat hen toe om aanvragen in te 
dienen voor bepaalde verloven en afwezigheden en om bepaalde persoonlijke gegevens te consulteren of 
aan te passen. 

De medewerkers kunnen met ESS online verlofaanvragen indienen, hun verlofsaldi raadplegen (huidige en 
toekomstige) en een afwezigheidsprognose uitvoeren. 

De leidinggevenden gebruiken MSS om de verlofaanvragen goed of af te keuren of de verlofaanvraag terug 
te plaatsen. 

1.2 PersoPoint 

PersoPoint is het secretariaat, belast met de personeels- en loonadministratie van het federale 
overheidspersoneel. Het werd opgericht op 1 januari 2016 en geïntegreerd in de FOD Beleid en 
Ondersteuning sinds 1 maart 2017. PersoPoint biedt aan haar klanten service aan op het vlak van 
personeels- en loonadministratie, juridisch advies en rapportering. 

PersoPoint regelt de administratie voor aanwervingen, loopbaan, behandeling van werkgegevens, 
persoonsgegevens en salarisgegevens, de administratie van indiensttredingen en pensioen, het beheer van 
verloven en afwezigheden. 

1.3 Wat betekent dit voor jou ? 

Je gebruikt: 

 SCOPE om verlofaanvragen in te dienen of te wijzigen en bepaalde persoonlijke gegevens te 
consulteren of te wijzigen 

 SAGO1: om te communiceren met PersoPoint (zie handleiding « SAGO gebruiken»). 

Opmerking: dit is enkel geldig voor het personeel van organisaties waarvoor de personeelsadministratie 
wordt beheerd door PersoPoint en niet voor de organisaties waarvoor PersoPoint enkel en alleen de 
loonadministratie verzorgt. 

  

 

1 De toepassing SCOPE regelt niet alle vragen met betrekking tot de personeelsadministratie.  
Via SAGO, kunnen documenten en attesten noodzakelijk voor de motivering van bepaalde afwezigheden of 
formulieren voor de aanvraag van afwezigheden die niet in SCOPE-ESS zitten, aan PersoPoint worden 
bezorgd. De dossierbeheerders van PersoPoint behandelen deze vragen en doen de opvolging. 

http://www.bosa.be/
http://www.bosa.be/
http://www.persopoint.be/
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2 De toepassing SCOPE 
2.1 Doel van de toepassing 

SCOPE, de softwaretoepassing voor het beheer van de personeelsadministratie, laat toe om aanvragen 
voor bepaalde verloven en afwezigheden in te dienen, bepaalde persoonsgegevens aan te passen en het 
digitaal personeelsdossier (DPD) te raadplegen. 

Deze toepassing laat toe om: 

 Bepaalde verloven/afwezigheden aanvragen of registreren: 
• Vakantie en recuperatie 
• Dienstvrijstellingen 
• Omstandigheidsverlof 
• Uitzonderlijk verlof 
• Verlof om dwingende redenen 
• Onthaalverlof of ouderschapsverlof 
• Politiek verlof en divers verlof 
• Syndicaal verlof 
• Staking 
• FOD specifiek verlof 
• Telewerk 

 Jouw persoonlijke gegevens raadplegen of aanpassen. 
 De leidinggevenden kunnen daarenboven bepaalde verlofaanvragen van hun medewerkers goedkeuren 

of hun afwezigheden opvolgen in de module SCOPE-MSS (Manager Self Service). 

2.2 Hoe aanmelden ? 

Je krijgt toegang tot de toepassing vanop eender welke PC met een toegang tot het internet. Het is dus niet 
nodig om zich te verbinden met het netwerk van jouw organisatie. 

De toepassing is toegankelijk voor alle gebruikers en leidinggevenden, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, behalve 
in geval van overmacht en onder voorbehoud van eventuele onderhoudsinterventies om het goed 
functioneren te garanderen. 

Je kunt je aanmelden via de website van PersoPoint (http://www.persopoint.be/). Onderaan de startpagina 
bevindt zich een hyperlink naar de toepassing: 

 

http://scope.belgium.be/psp/POSSPRD/?cmd=login&languageCd=FRA&
http://www.persopoint.be/
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Of via de website  : https://fedweb.belgium.be/nl/online_diensten/online_ehr 

Of rechtstreeks via: https://scope.belgium.be/ 

Je kunt SCOPE-ESS (Employee Self Service) enkel bereiken door in te loggen met je elektronische 

identiteitskaart (of met  ) 

 

De toegang tot SCOPE is enkel mogelijk na identificatie met een digitale sleutel: 

 

Selecteer de taal en klik op 
« Aanmelden / Connexion » 

Je wordt naar het federaal portaal 
« CSAM » geleid om je te 
identificeren 

https://fedweb.belgium.be/nl/online_diensten/online_ehr
https://scope.belgium.be/
https://scope.belgium.be/psp/POSSPRD/?cmd=login&languageCd=FRA&
https://fedweb.belgium.be/fr/services_en_ligne/online_scope_login
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2.2.1 Mijn eerste aanmelding met mijn e-ID 

 

 

Je klikt op de knop « Aanmelden »: 

 
 

 

Voor je pincode in en klik op « OK »: 

 

 

Je hebt je 
identiteitskaart nodig, je 
pincode, een kaartlezer 
en de bijhorende 
installatiesoftware. 
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2.2.2 Onderbreking van de verbinding 

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de verbinding met SCOPE automatisch verbroken na 20 minuten 
inactiviteit. 

Het onderstaand scherm wordt zichtbaar kort voor het verstrijken van die 20 minuten. Klik op « OK » om de 
sessie te verlengen: 

 

Wanneer de sessie niet kon worden verlengd, moet je opnieuw aanmelden door te klikken op de link 
« Aanmelden bij PeopleSoft ». 
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2.3 De onthaalpagina 

Wanneer je aanmeldt voor een sessie, kom je op een onthaalpagina. Je vindt daar het hoofdmenu voor Self 
Service en het Digitaal personeelsdossier en verder een menubalk met favorieten en opnieuw het 
hoofdmenu. 

 

2.3.1 De menubalk 

Aan de linkerkant in de balk vind je het « Hoofdmenu ». Dit bestaat uit een zoekvenster en toegangslinken: 
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Om te navigeren door het hoofdmenu, klik je op een titel en er verschijnt een nieuw uitrolmenu: 

 

Wanneer het menu is uitgerold en je wil het opnieuw sluiten, klik dan rechts in de balk op « Introp. ». 

 

2.3.2 Het hoofdmenu 

Op de onthaalpagina bevat het « Hoofdmenu » meerdere domeinen. Door erop te klikken, verschijnen de 
onderdelen.: 
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2.3.3 Het zoekveld 

Het « Menu Zoeken » wordt in ESS-MSS niet gebruikt. 

 

2.3.4 De favorieten 

Het menu « Favorieten » wordt niet echt gebruikt in ESS-MSS, maar je kunt daarlangs toch naar de recent 
gebruikte pagina’s navigeren: 

 

2.4 De elementen van een pagina 

Op een pagina bevinden zich zichtbare en onzichtbare elementen, waarvan bepaalde statisch zijn en andere 
interactief. 

2.4.1 Datums 

Datums kunnen op verschillende manieren ingevuld worden; onmiddellijk in het veld met een 
scheidingsstreep: 
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Of zonder scheiding: 

 

Of je gebruikt de kalender door op het symbool rechts van het veld te klikken: 

 

 

2.4.2 De tabbladen 

Niet alle gegevens kunnen op één pagina worden getoond. Om een samenhangend beeld van de gegevens 
te garanderen, werden bepaalde pagina’s verdeeld in tabbladen.  

 
 

Selecteer eerst het jaar, dan de 
maand en dan de dag. 
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2.4.3 De navigatie  

Een tabblad kan verschillende rubrieken bevatten. Deze worden voorgesteld in een blauwe regel; dit zijn de 
gegevenslijnen. 

 

 

 

 

Door op de pijltjes te klikken, kun je alle gegevens raadplegen: 

 

 

2.4.4 De uitrollijsten 

De uitrollijst is een element van de grafische interface en laat toe om een optie te selecteren: 

 

Het gebruik van het pijltje laat toe om te kiezen tussen verschillende opties of gegevens: 
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2.4.5 Het vraagteken 

Bij de titel van een rubriek kan ook een vraagteken staan: 

 

Dit icoon laat toe om informatie over de betreffende rubriek te raadplegen 

 

 

2.4.6 Nieuw venster 

In SCOPE kun je meerdere pagina’s tegelijkertijd openen. Het volstaat om te klikken op « Nieuw venster »:

 

Dit opent een kopie van de huidige pagina in een nieuw venster. Deze functie kan nuttig zijn om gegevens te 
vergelijken. 

2.4.7 Een sessie sluiten 

Om een sessie af te sluiten, klik je in de rechterbovenhoek van het scherm op « Afmelden »: 
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3 Je persoonlijke gegevens raadplegen, 
aanpassen of toevoegen. 

3.1 Persoonlijke gegevens in ESS 

Om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, moet je je aanmelden bij Employee Self Service op de 
onthaalpagina van SCOPE. 

Navigeer naar « Persoonsgegevens »:  

 

Je navigeert naar het juiste onderdeel: 

 

De onderdelen van « Persoonsgegevens » laten je toe om jouw gegevens te raadplegen en te updaten. 



ESS-MSS gebruiken  19 

 

3.2 Overzicht persoonsgegevens 

 

Dit onderdeel laat toe om jouw gegevens te updaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de knop « … wijzigen » die overeenkomt 
met de categorie die je wil wijzigen. 

Domicilie-adres/postadres
• De adresaanpassingen kunnen voor de toekomst worden geregistreerd
• Je kunt geen domicilie-adres toevoegen
• Je kunt een postadres toevoegen
• Je hebt niet de mogelijkheid om een adres te verwijderen. Wanneer bijvoorbeeld een postadres niet meer geldig is, moet je contact 

nemen met jouw dossierbeheerder

e-mailadressen
• Je kunt een privé e-mailadres toevoegen, wijzigen of verwijderen

Telefoonnummers
• Internationaal noteren. (+32 000 00 00 00 - +32 475 00 00 00)
• Altijd een voorkeurtelefoon aanduiden
• Een professionneel telefoonnummer kun je niet verwijderen

Contactpersonen in noodgeval
• Je kunt de hoofdcontactpersoon niet verwijderen

Gezinssamenstelling
• Wanneer de gegevens vervallen zijn, contacteer dan jouw dossierbeheerder via SAGO

Burgerlijke staat
• Jouw aanvraag om de burgerlijke staat te wijzigen met worden goedgekeurd door de dosseirbeheerder
• Laad de bewijsstukken op in jouw digitaal personeelsdossier (DPD)

Persoonlijke bankrekeningen
• Je kunt jouw bankgegevens wijsigen tijdens de eerste veertien dagen van de maand.



 

3.3 Domicilie-adres, postadres en ziekteadres 

Dit onderdeel laat toe om jouw adressen te raadplegen en wijzigen. 

 

 

Je hebt niet de mogelijkheid om een adres te verwijderen. Wanneer een adres niet meer geldig is, moet je 
jouw dossierbeheerder contacteren. 

Je kunt een adres toevoegen door op « Toev. » te klikken of een geselecteerd adres wijzigen door op het 
potlood te klikken. 

3.3.1 Een adres toevoegen (« Ziekte ») : 

 

Selecteer het type adres in het uitrolmenu: 

 

Klik op de knop « Toev. »:   

 

Klik op het 
potlood om het 

adres te wijzigen 

Klik op « Toev. » om 
een nieuw type 

adres toe te voegen 
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In het veld « Peildatum », duid je de datum aan waarop de wijziging ingaat. De datum kan niet in het 
verleden liggen. 

Het land staat standaard op « België » ingesteld.  Om het land te wijzigen klik je op « Land wijzigen ». 

Indien nodig vul je het veld « Locatie » in; bijvoorbeeld met het gebouw.  

Je moet de velden « Straat », « Nummer » et « Extra » invullen.  
Voor de velden « Postcode » et « Plaats », vul je het ene of het andere in. 

Vervolgens klik je op « Adres zoeken »: 

 

SCOPE geeft automatische de overeenkomstige gemeente en postcode: 
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In het veld « Provincie », verschijnt automatisch « 00 ». Dit moet je niet aanpassen. 

Klik op de knop « Opslaan. » om de wijzigingen te bewaren of klik op « Annuleren » om de wijzigingen 
ongedaan te maken. 

Het systeem vraagt vervolgens om een bevestiging. Klik op « OK » om te bevestigen: 

 

3.3.2 Een adres wijzigen 

Om een adres te wijzigen, klik je op het icoon met het potlood: 

 

Je vult het formulier in zoals beschreven onder punt « 3.3.1 Een adres toevoegen (« Ziekte ») ». 
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3.4 Telefoonnummer 

Dit onderdeel laat toe om een telefoonnummer te raadplegen of te wijzigen  

 

3.4.1 Een telefoonnummer toevoegen 

Om een telefoonnummer toe te voegen klik je op « Telefoonnummer toev. »: 

 

Er verschijnt een nieuwe regel. In het uitrolmenu selecteer je het type telefoonnummer:  

 

Vul in het veld « Telefoon » het nummer in: 
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Je moet het internationaal formaat respecteren. Voor België: « +32 0 000 00 00 » of « +32 00 00 00 00 » 
voor een vast telefoonnummer en « +32 486 00 00 00 » voor een Gsm-nummer.  

Het derde veld (« Post ») = is het nummer dat eventueel moet toegevoegd worden om je intern bij de 
organisatie te bereiken:

 

Klik op « Opslaan. » om de wijzigingen te bewaren:  

3.4.2 Een telefoonnumer aanpassen 

Om een telefoonnummer aan te passen, kun je het nummer rechtstreeks in het betreffende veld wijzigen: 

 

Klik op « Opslaan. » om de wijzigingen te bewaren: 

 

3.4.3 Een telefoonnummer verwijderen 

Om een telefoonnummer te verwijderen, klik je op het afvalbakicoontje: 

 

Wanneer het vakje « Voorkeur » is aangevinkt, kun je het nummer niet verwijderen. De volgende boodschap 
verschijnt: 
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Om dit telefoonnummer te verwijderen, moet je eerst een ander voorkeurnummer aanduiden door dat vakje 
« Voorkeur » aan te vinken. 

 

De toepassing vraagt om de verwijdering van een nummer te bevestigen.  

 

Om de verwijdering van het telefoonnummer te bevestigen klik je op « Ja – verwijderen »: 

 

Om de wijzigingen ongedaan te maken, klik je op « Neen – niet verwijderen »: 
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3.6 e-mailadres 

Dit onderdeel laat toe om jouw e-mailadressen te raadplegen, aan te passen of toe te voegen.  

 

3.6.1 Een e-mailadres toevoegen 

Om een e-mailadres toe te voegen, klik je op « e-mailadres toevoegen »: 

 

Een nieuwe regel verschijnt en in het uitrolmenu selecteer je het type e-mailadres: 

.  

Je kunt alleen een privé-e-mailadres toevoegen! 

In het veld « e-mailadres » vul je jouw e-mailadres in: 

 

  



ESS-MSS gebruiken  27 

Klik op « Opslaan. » om de gegevens te bewaren:  

 

Het systeem bevestigt vervolgens deze actie door een boodschap te tonen. Klik op « OK » om het bericht te 
verlaten:  

 

3.6.2 Een e-mailadres aanpassen 

Om een e-mailadres aan te passen, overschrijf het huidige veld: 

 

Klik vervolgens op « Opslaan » om de wijzigingen te bewaren:   

Het systeem bevestigt de actie door een boodschap te tonen. Klik op « OK » het bericht te verlaten: 
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3.6.3 Een e-mailadres verwijderen 

Om een e-mailadres te verwijderen, klik je op het afvalbakicoontje: 

 

De toepassing vraagt om de verwijdering te bevestigen: 

 

Om de verwijdering van het e-mailadres te bevestigen, klik je op « Ja – verwijderen »: 

 

Om de wijzigingen ongedaan te maken, klik je op « Neen – niet verwijderen »: 
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3.7 De contactpersonen in noodgeval 

Dit onderdeel laat toe om de contacten in noodgeval te raadplegen, toe te voegen of aan te passen. 

 

3.7.1 Een contactpersoon toevoegen 

Om nieuwe contactpersonen toe te voegen, klik je op r « Cont.pers. vr noodgev. Toev. ». 

 

Er verschijnt een pagina met meerdere rubrieken: 

 



ESS-MSS gebruiken  30 

De rubriek « Adres en telefoon »:  

• Je vult de voornaam en naam in van de contactpersoon: 

 

• In de voorkeuzelijst *Relatie tot werknemer », maak je de juiste keuze: 

 

Wanneer je een al bestaand adres van jezelf wil gebruiken, klik je het vakje « Contactpersoon heeft hetzelfde 
adres als werknemer » aan.  

 

Het veld « Soort adres » verschijnt en je kunt kiezen uit een lijstje: 

 

Wil je een telefoonnummer hergebruiken dat voor jou al geregistreerd is, vink dan het vakje bij 
« Contactpersoon heeft hetzelfde telefoonnummer als werknemer » aan: 
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In de rubriek « Andere telefoonnummers », kun je bijkomende telefoonnummers registreren. Klik hiervoor 
« Telefoonnummer toev. »: 

 

In deze rubriek kun je een bestaand telefoonnummer aan passen door het nummer direct in het veld te 
overschrijven. Om een nummer te verwijderen klik je op het afvalbakicoontje. 

 

Klik op « Opslaan. » om de gegevens te bewaren: 

 

Het systeem bevestigd de actie door een boodschap te tonen. Klik op « OK » om dit bericht te verlaten:  
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3.7.2 Een contactpersoon aanpassen 

Om een contactpersoon aan te passen, klik je op het potloodicoontje: 

 

Er verschijnt een pagina waarin je onmiddellijk de aanpassingen kunt doen. (Zie punt 3.7.1): 
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3.7.3 Een contactpersoon verwijderen 

Je kunt een contactpersoon verwijderen door op het afvalbakicoontje te klikken: 

 

Wanneer het vakje « Primaire contactpers. » is aangevinkt, kun je deze persoon niet verwijderen.  
De volgende boodschap verschijnt: 

 

Om deze contactpersoon te kunnen verwijderen moet je eerst een andere persoon aanduiden als primaire 
contactpersoon door daar het vakje « Primaire contactpers. » aan te vinken. 

Vergeet niet om de verwijdering te bevestigen door te klikken op « Opslaan. »: 

 

Het systeem vraagt om de verwijdering te bevestigen:  
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Om de verwijdering te bevestigen, klik je op « Ja – verwijderen »: 

 

Om de wijzigingen ongedaan te maken, klik je op « Neen – niet wijzigen »: 

 

 

3.8 Gezinssamenstelling 

Dit onderdeel laat toe om een overzicht van je gezinssamenstelling te raadplegen: 

 

3.8.1 De gezinssamenstelling raadplegen 

Je kunt de gegevens raadplegen die jou aanbelangen: 

 

Wanneer de gegevens verouderd zijn, contacteer dan jouw dossierbeheerder via SAGO. 

3.9 Burgerlijke staat 

Dit onderdeel laat toe om uw burgerlijke staat aan te passen: 
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3.9.1 Uw burgerlijke staat aanpassen 

Je kunt jouw burgerlijke staat aanpassen door de velden « *Datum wijziging » et « *Wijzig de burgerlijke 
staat in » op het scherm in te vullen:

 

De datum wijziging is de datum waarop de wijziging effectief wordt:

 

In de voorkeuzelijst, kies je de overeenkomstige burgerlijke staat:

 

Om jouw vraag om wijziging van burgerlijke staat door te zenden, klik je op « Indienen »: 

 

Antoine KELLOUSTIK 
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Het systeem bevestigt vervolgens het indienen van de vraag door een boodschap te tonen. Klik op « OK » 
om het bericht te verlaten: 

 

 

 

 

3.10 Bankrekening 

Dit onderdeel laat toe om jouw bankrekeningnummer te raadplegen en te wijzigen. 

 

3.10.1 Het IBAN rekeningnummer controleren 

Het geregistreerde IBAN-nummer wordt getoond: 

 

 

 

Jouw aanvraag moet nog worden goedgekeurd door jouw dossierbeheerder. Vergeet niet om de 
nodige bewijsstukken op te laden in het digitaal personeelsdossier (DPD) 

Een wijziging van jouw burgerlijke staat kan een invloed hebben op jouw haard- en 
standplaatsvergoeding: verifieer jouw gezinssamenstelling. 
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3.10.2 De bankgegevens aanpassen 

Je kunt jouw bankgegevens wijzigen gedurende de eerste 15 dagen van de lopende maand door op 
 « Bew. » te klikken: 

 

Deze mogelijkheid is niet meer beschikbaar vanaf de 16de dag van de lopende maand. 

Je kunt jouw IBAN-rekeningnummer invullen in het veld « IBAN » en vervolgens op de knop 
« Valideren » klikken: 

 

 

Het systeem vult automatisch het bankrekeningnummer in en het controlegetal: 

 

Vul in het veld « Naam rekeninghouder » de correcte naam van de rekeninghouder in: 
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Klik op « Opslaan. »: 

 

Het systeem bevestigt vervolgens de registratie van de bankrekening door een boodschap te tonen. 

Klik op « OK » om het bericht te verlaten: 
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4 De afwezigheden 
In SCOPE kun je: 

• Afwezigheden aanvragen of gevraagde afwezigheden aanpassen of verwijderen 
• Een ziekte of ongeval melden (indien actieve medex-interface) 
• Jouw aanvragen raadplegen 

o Historiek afwezigheidsaanvragen 
o Historiek ziekte/ongeval 
o Maandelijkse afwezigheidskalender 

• De tellers raadplegen 
o Saldo van afwezigheden 

4.1 Wat is een Workflow ? 

In het kader van het beheer van afwezigheden, maken het grootste deel van de taken van een 
dossierbeheerder deel uit van een proces dat bestaat uit verschillende stappen die de samenwerking van 
meerder actoren vragen. 

Workflows zijn een traject voor de validering van een afwezigheid, vanaf de aanvraag tot aan het effectief 
opnemen van het verlof. Concreet zal een verlofaanvraag ingediend worden in SCOPE, de hiërarchische 
chef moet de aanvraag goedkeuren en in bepaalde gevallen moet ook de dossierbeheerder zijn/haar 
akkoord geven. 

4.2 Een afwezigheidsaanvraag indienen 

4.2.1 Een afwezigheid aanvragen 

Om een afwezigheidsaanvraag in te dienen, navigeer je in de toepassing naar het onderdeel 
« Afwezigheidsregistratie »  
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Een asterisk betekent dat het een verplicht veld betreft. Je kunt de verlofaanvraag niet indienen wanneer 
één van deze velden leeg blijft.  

Vervolledig de velden « *Begindatum », « Filteren op soort » et « *Naam afwezigheid »: 

 

Het formulier is dynamisch; je moet dus de volgorde van de velden en de knoppen (boven en onder) 
respecteren. 

 

Wanneer je een soort afwezigheid hebt geselecteerd, zie je « *Naam afwezigheid » enkel de afwezigheden 
verschijnen die met die categorie overeenkomen: 

 

Begindatum van afwezigheid 

Selecteer een soort van afwezigheid 

Selecteer de naam van de gewenste 
afwezigheid 

Klik op « Prognosesaldo » 
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Wanneer je bij de soort afwezigheid gekozen hebt voor « Alle », dan krijg je alle afwezigheden te zien die je 
via ESS kunt aanvragen.  Voor de andere afwezigheden moet je contact opnemen met jouw 
dossierbeheerder via SAGO. 

Bij de keuze voor halve dag of uren kies je « Nee » voor een periode van volledige dagen « Ja » voor 
afwezigheden van een halve dag of in uren: 

 

Vervolgens kun je het dagdeel en het aantal uren kiezen: 

 

 

Afhankelijk van de afwezigheid die je selecteerde, verschijnt de knop « Prognosesaldo ». Je moet op deze 
knop klikken vooraleer je de verlofaanvraag kunt indienen. 

 

Wanneer de prognosecontrole is uitgevoerd, verschijnt « U mag deze verlofaanvraag indienen » :  

 

  

•Voor een halve dag afwezigheid (of een période van halve dagen), selecteer je in de 
meerkeuzelijst « Dagdeel»  het deel van de dag wanneer je afwezig bent. 1

•Bepaalde afwezigheden kunnen in uren worden opgenomen: Vul de duur van de 
afwezigheid in in het veld  "Aantal uren (uu:mm)".2

1 
2 
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Je kunt nu jouw verlofaanvraag indienen door op « Indienen » te klikken : 

 

De bevestiging van jouw aanvraag toont het detail van het gevraagde verlof : 

 

 

Je kunt jouw verlofaanvraag ook bewaren voor later. De aanvraag wordt dan nog niet 
ingediend, maar wel door het systeem bewaard.  

  

OF 
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Klik op « Opslaan voor later » : 

 

 

 

De bewaarde verlofaanvragen bevinden zich in het onderdeel « Historiek afwezigheidsaanvragen ». 
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4.2.2 Een attest opladen 

Wanneer bij een aanvraag een attest noodzakelijk is, verschijnt de knop « Document opladen »  :  

 

Klik op « Bladeren » om een document op te zoeken op je computer :  

 

Klik op « Bladeren » om toegang te kijgen tot jouw documenten 
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Zoek het gewenste document op jouw computer  (enkle PDF formaat) en klik op « Openen » : 

 

Klik op « Uploaden » : 

.  

Vervolledig de velden « *Categorie », « *Subcategorie », « Documentnaam » en vul de datum van het attest 
in .  Klik vervolgens op « Document opladen » : 
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Je moet op « OK » klikken om het opladen van het attest te voltooien : 

 

Opmerking : Indien de knop « Document opladen » nog actief blijft, kun het het attest nog later opladen vie 
‘wijzigen’ of via het digitaal personeelsdossier. (zie verder) 

4.2.3 Het saldo van een afwezigheid raadplegen 

De link « Prognosedetails bekijken » verschijnt wanneer je op « Prognosesaldo » hebt geklikt :  

 

Via deze knop verschijnt het resultaat van de tellers die alle afwezigheden van dit type verlof berekent :  

 

 

Gebruik de link « Terug naar verlofaanvraag » om uw aanvraag verder af te werken. 

 

Het saldo, rekening 
houdend met de 

aanvraag. 

Het attest wordt opgenomen in het 
digitaal personeelsdossier 
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4.2.4 Het onderdeel « Opmerkingen » 

In het veld « Opmerkingen aanvrager », kun je opmerkingen formuleren voor de persoon die de aanvraag 
moet goedkeuren: 

 

4.3 Afwezigheden van het type Workflow 1 

In deze workflow dien je een verlofaanvraag in via Employee Self Service (ESS). De goedkeuring van de 
functionele of hiërarchische chef is vereist. De verschillende actoren worden per e-mail geïnformeerd dat er 
een aanvraag goed te keuren is: de chef voor de aanvraag, de medewerker voor de beslissing. 

. 

 

4.3.1 De afwezigheidsaanvragen voor Workflow 1 

De aanvragen waarvoor de beslissing enkel bij de chef ligt: 

• Compensatieverlof, onthaal en opleidingsverlof, feestdagen, brugdagen, verlof voor prenatale 
onderzoeken, overwerk, overdracht jaarlijks verlof, jaarlijks verlof, telewerk, recuperatie prikklok, 
speciale prestaties, recuperatie niet-prikkers, recup en uitzonderlijk verlof (zonder quota), spaarpot 
jaarlijks verlof; 

• Uitzonderlijk verlof – deelname in een assisenjury, prestaties bij de Civiele Bescherming, begeleider 
van gehandicapten, begeleider van gehandicapte sporters bij de paralympics, beenmergdonor, 
orgaan-/weefseldonor, donor van bloed/bloedplaatjes/plasma; 

• Sociaal verlof – Overmacht ziekte/ongeval 
• Vakbondsverlof – uitvoering van de prerogatieven, deelname aan overlegcomités, deelname aan 

comissies en comités. 
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• Dienstvrijstelling – Algemene (feest/sportdag), onvoorziene overmacht op weg naar het werk, 
examen of selectie, ziek het werk verlaten, staking openbaar vervoer, buitenlandse missie, 
informatiesessie van de vakbond. 

 

4.3.2 Voorbeeld – Aanvraag jaarlijks verlof (Halve dag) 

Navigeer naar de component « Verlofaanvraag »: 

 

Dit is een dynamisch formulier, je moet dus de velden en knoppen gebruiken zoals ze verschijnen van 
boven naar beneden. 

 

Een asterisk (*) toont een verplicht veld. Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen zolang zo’n veld 
leeg blijft. In ons voorbeeld is het noodzakelijk om het type afwezigheid te kiezen (punt 2). Door een filter te 
kiezen kun je gemakkelijker een afwezigheid terugvinden. 

 

  

1 

2 

3 

Datum van aanvang van de afwezigheid 

Selecteer een soort afwezigheid 

Selecteer de gewenste afwezigheid 
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Wanneer de afwezigheid geselecteerd is, verschijnen neiuwe velden:

 

Vul deze velden in :

 

Wanneer het aanvraagproces gerealiseerd is, verschijnt « U kunt uw aanvraag indienen »  en je kunt 
vervolgens jouw aanvraag « Indienen » of « Opslaan voor later » . 

• « Indienen » : de aanvraag wordt doorgezonden voor goedkeuring. 
• « Opslaan voor later » : de aanvraag wordt bewaard en je kunt ze vonden in de « Historiek 

verlofaanvragen ». 

Je kunt deze afwezigheid nakijken in de teller door te klikken op « Prognosedetails bekijken »2 . Deze link 
verschijnt nadat je op de knop « Prognosesaldo » hebt geklikt:

 

 

2 Zie punt « 4.2.3. Het saldo van een afwezigheid raadplegen » 

Datum van einde afwezigheid 

Selecteer « ja » voor een halve dag 

Selecteer het dagdeel van de afwezigheid 
Klik op « prognosesaldo » 
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In de rubriek « Opmerkingen », kun je informatie schrijven voor de persoon die het verlof moet goedkeuren: 

 

Klk op « Indienen » om je aanvraag te verzenden :

 

              

De details van je aanvraag worden getoond :
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4.4 Afwezigheden van type Workflow 2 

In workflow 2 dient de gebruiker een verlofaanvraag in via Employee self Service (ESS) en moet worden 
gestaafd met een attest. De goedkeuring van de functionele of hiërarchische chef is vereist. Wanneer de 
aanvraag wordt geweigerd, dan stopt de workflow. In dat geval ontvangt het team dossierbeheerders bij 
PersoPoint geen aanvraag in de werklijst. 

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd door de functionele of hiërarchische chef, loopt de workflow 
verder naar PersoPoint. Wanneer de dossierbeheerder de aanvraag goedkeurt, wordt ze verder behandeld 
in het proces dat de tellers beïnvloedt. 

Hier is een attest nodig, maar dat is geen obstakel voor het doorlopen van de workflow. De functionele of 
Hiërarchische chef kan reeds zijn akkoord geven, los van het wel of niet aanwezig zijn van een attest. 
Hetzelfde geld voor de dossierbeheerders. 

 

 

 

4.4.1 De aanvragen van workflow 2 : 

• Omstandigheidsverlof – Huwelijk of wettelijk samenwonend personeelslid, huwelijk of welletlijk 
samenwonend kind, huwelijk of wettelijk samenwonend 2de graad, overlijden 1ste graad, overlijden 
2de  of 3de  graad onder hetzelfde dak, verhuis, verandering van woonplaats, verblijfplaats e.d., 
communifeest of vrijzinnigenfeest, oproep als getuige, lid van een stem- of telburea, 10d 
vaderschapsverlof, vaderschapsverlof contractuelen. 

• Uitzonderlijk verlof – kandidaat bij verkiezeingen 
• Dienstvrijstelling – Opleidingsverlof 120u max, persoonlijke dienstvrijstelling, werk zoeken tijdens 

vooropzeg 
• Verlof om dwingende redenen 
• Politiek verlof en diverse – 2d politiek verlof, verlof sociale promotie 
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4.4.2 Voorbeeld – Omstandigheidsverlof 

 

 

 

Dit is een dynamisch formulier. Je moet dus bovenaan beginnen om de velden in te vullen en de knoppen te 
gebruiken. 

 

 

Een asterisk (*) betekent dat het veld verplicht is. Je kunt de aanvraag niet indienen zolang zo’n veld leeg 
blijft. In ons voorbeeld is het niet noodzakelijk om een type van afwezigheid te kiezen (punt “2”). 
Desalniettemin laat het selecteren van een filter toe om gemakkelijker de juiste afwezigheid terug te vinden. 

 

 

 

 

  

Datum van begin van afwezigheid 

Kies een soort afwezigheid 

Selecteer de gewenste afwezigheid 
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Eens de afwezigheid werd geselecteerd, verschijnen nieuwe velden/knoppen: 

 

Het opladen van een document3 Is niet essentieel voor de verdere behandeling van jouw aanvraag. Je kunt 
later het benodigde attest nog opladen via het Digitaal Personeelsdossier (DPD) 

 

Klik op « Prognosesaldo» : 

 

Wanneer het proces is doorlopen, verschijnt de zin  « U mag deze aanvraag indienen » en dan kun je 
vervolgens « Indienen » of « Opslaan voor later ». 

• « Indienen » : de verlofaanvraag is verzonden voor goedkeuring. 
• « Opslaan voor later » : de verlofaanvraag wordt bewaard. Je kunt de aanvraag terugvinden in de 

component « Historiek verlofaanvragen ». 
  

 

3 (Zie punt « 4.2.2. Een attest opladen »). 

Vul de datum van einde afwezigheid 
 

Klik hier om een document toe te 
voegen 

Afhankelijk van de afwezigheid worden 
bijkomende gegevens gevraagd 
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4.5 Afwezigheden van type Workflow 3 

In de workflow 3, dien je een verlofaanvraag in via Employee Self Service (ESS). Het dossierbeheerderteam 
van Persopoint ontvangt een bericht (werklijst) ter informatie en de melding dat een attest vereist is. De 
dossierbeheerder keurt de aanvraag goed en deze wordt verder behandeld volgens de procedure die ook de 
tellers aanpast. 

De functionele of hiërarchische chef wordt per e-mail geïnformeerd dat de verlofaanvraag werd 
goedgekeurd. 

 

 

4.5.1 De afwezigheidsaanvragen van workflow 3 : 

• Zwangerschap en bevalling – Adoptieverlod (publieke sector), adoptieverlof (contractuelen), 
onthaalverlof, verlof onthaalgezin (contractuelen), zorgverlof. 

• Staking 

 

4.5.2 Voorbeeld – Adoptieverlof 
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Het formulier is dynamisch. Je moet dus bovenaan beginnen om de velden in te vullen en de knoppen te 
gebruiken: 

 

Een asterisk (*) betekent dat het veld verplicht is. Je kunt de aanvraag niet indienen zolang zo’n veld leeg 
blijft. In ons voorbeeld is het niet noodzakelijk om een type van afwezigheid te kiezen (punt “2”). 
Desalniettemin laat het selecteren van een filter toe om gemakkelijker de juiste afwezigheid terug te vinden. 

 

 

 

Eens de afwezigheid werd geselecteerd, verschijnen nieuwe velden/knoppen: 

 

 

Een attest is noodzakelijk en een knop « Document opladen » verschijnt op het formulier ! 

Datum van begin van de afwezigheid 

 
Kies een soort afwezigheid 

Vul de datum van einde afwezigheid 

Klik hier om een document toe te 
voegen 

 

Afhankelijk van de afwezigheid 
worden bijkomende gegevens 

 

 

Selecteer de gewenste afwezigheid 
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Het opladen van een document4 Is niet essentieel voor de verdere behandeling van jouw aanvraag. Je kunt 
later het benodigde attest nog opladen via het Digitaal Personeelsdossier (DPD) 

Klik op « Prognosesaldo » : 

 

Wanneer het proces is doorlopen, verschijnt de zin  « U mag deze aanvraag indienen » en dan kun je 
vervolgens « Indienen » of « Opslaan voor later ». 

• « Indienen » : de verlofaanvraag is verzonden voor goedkeuring. 
• « Opslaan voor later » : de verlofaanvraag wordt bewaard. Je kunt de aanvraag terugvinden in de 

component « Historiek verlofaanvragen ». 
 

4.6 Afwezigheden van type Wokflow 4 :  

Dit zijn afwezigheden die niet behoren tot Workflow 1, 2 et 3. Voor dit soort afwezigheiden moet je de 
applicatie SAGO gebruiken. 

 

 

4 (Zie punt « 4.2.2. Een attest opladen »). 
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4.6.1 De afwezigheidsaanvragen van WORKFLOW 4 

• Eerste aanvraag voor telewerkovereenkomst of wijziging van de telewerkdag 
• Gedeeltelijke of volledige arbeidsduurvermindering (vb.: loopbaanonderbreking, vierdagenweek, 

ouderschapsverlof…) 
• Zwangerschapp (zwangerschapsattest, bevallingsattest of formulier voor ziekenfonds) 
• Vervroegde werkhervattinn na een ziekteperiode 
• Wijziging van uurrooster (structureel of uitzonderlijk) 
• Einde kabinetsverlof of vakbondsverlof als permanent délégé 
• oproeping voor de pensioencommissie 
• pensionering (voor of na 65 jaar) 
• … 

 

4.7 Aandachtspunten 

• Wanneer de knop « Prognosesaldo » verschijnt, moet je erop drukken om te verifiëren  : 
o Of je nog voldoende dagen hebt; 
o Of je recht hebt op deze afwezigheid; 
o Of er geen overlappende periodes zijn. 

• De aanvraag wordt pas naar de chef of naar Persopoint gezonden wanneer ze effectief werd 
ingediend. (dus wanneer ze werd geregistreerd) 

• SCOPE houdt outomatisch rekening met uw werkkalender, de feestdagen, de brugdagen en de 
compensatiedagen. 

• Wanneer een attest noodzakelijk is, verschijnt ook de knop « Document opladen » 

4.8 Ziekte/Ongeval 

De ziekteafwezigheden worden automatisch geregistreerd in SCOPE via het interface Medex (interactieve 
spraakmodule IVR) of via Employee Self Service (ESS): 
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4.8.1 Verlof wegens ziekte/ongeval in SCOPE 

 

Vervolledig het formulier : 

 

Wanneer je de duur van de afwezigheid niet kent, dan kun je het veld « Einddatum » later invullen. 

 

Wanneer je tijdens jouw afwezigheid op een ander adres verblijft, moet je dat aanduiden. Selecteer het 
adres waar je bereikbaar bent voor de controlearts van Medex: 

 

Dit adres wordt om 9u15 aan Medex doorgegeven en geldt voor de rest van jouw afwezigheid. 

Je kunt een adres wijzigen, 
toevoegen of verwijderen 
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Om de periode van afwezigheid door te geven, klik op « Indienen » : 

 

 

 

 

 

4.8.2 Een Ziekteperiode in SCOPE aanpassen 

Van zodra je over een medisch attest beschikt, is het belangrijk zo snel mogeliljk om de afwezigheid 
eventueel te corrigeren. Je beschikt over 48 uren om wijzigingen aan te brengen. Na verloop van deze 
termijn moet je hiervoor contact opnemen met de personeelsdienst. 

 

 

Je kunt een overzicht van jouw afwezigheden wegens ziekte of ongeval raadplegen via “Historiek 
Ziekte/ongeval”  Klik op « Bewerken » om een afwezigheid aan te passen: 
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Pas de afwezigheid aan : 

 

De datum van het begin van de afwezigheid kan niet worden gewijzigd. Wannee je die wil aanpassen, moet 
je de personeelsdienst contacteren. 

Zo kun je ook niet de afwezigheidsperiode aanpassen door de einddatum te wijzigen. Voor een vervroegde 
werkhervatting moet je contact nemen met de personeelsdienst. 

Maak de eventuele wijzigingen in het formumier: 

 

De toepassing vraag om een bevestiging van de wijzigingen: 

 

De afwezigheidsperiode is aangepast: 
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Wanneer je tijdens de ziekte op een ander adres verblijft, dan moet je dat aanduiden ofwel na 9u15 de dag 
voordien ofwel voor 9u15 op dezelfde dag van de verblijfswijziging: 

 

 

Klik op « Opslaan » : 
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5 Wijzigen, verwijderen en raadplegen 
van afwezigheden 

5.1 Historiek afwezigheidsaanvraag 

Dit onderdeel laat je toe om de historiek van de afwezigheidsaanvragen voor een gegeven periode te 
consulteren. Dit is nuttig om het status van goedkeuring na te kijken en om bepaalde aanvragen te wijzigen 
of te verwijderen. Een link naar elke afwezigheid geeft toegang tot de details ervan. 

 

Alle geregistreerde afwezigheden in de gegeven periode in de velden « Van » en « Tot » worden getoond5 : 

 

 

5 De standaard filter houdt geen rekening met telewerk. 
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Je kunt de periode wijzigen door de datums in de velden aan te passen.  

 

Je kunt de filter aanpassen om een bepaald soort verlof of een specifieke afwezigheid te tonen: 

 

Klik op « Vernieuwen » om de pagina te verversen zodat de afwezigheiden voor de nieuwe periode of filter 
worden getoond : 

 

In funtie van de hoeveelheid gegevens, wordt de inhoud op meerdere pagina’s getoond, met hyperlinks 
(« Naam afwezigheid ») om de details te consulteren.  

Je kunt naar de volgende pagina’s navigeren door gebruik te maken van de pijltjes rechtsboven in het 
schermpje van « Historie verlofaanvragen » : 
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De status verwijst naar de situatie van jouw aanvraag: 

 

• « Ingediend » – Je hebt je aanvraag ingediend en de verantwoordelijke heeft een notificatie 
ontvangen en kan de aanvraag evalueren. 

• « Gefiatteerd » - Jouw aanvraag werd behandeld, het verlof werd goedgekeurd. 
• « Opgesl. » - Jouw aanvraag is opgeslagen, maar nog niet ingediend. 
• « Terugzetting » - jouw aanvraag werd al szodanig nog niet goedgekeurd. De Verantwoordelijke 

vraagt jou om de datums aan te passen. 
• « Geweigerd » - Jouw aanvraag werd geweigerd door de verantwoordelijke. 
• « Verwijderd » - Je hebt gevraagd om de verlofaanvraag te verwijderen en dat werd aanvaard. 
• « In behandeling » - de afwezigheden van workflow 2 werden aanvaard door jouw chef, maar zijn 

nof in behandeling bij de dossierbeheerder. 

Je kunt een verlofaanvraag nog vragen om te verwijderen binnen een termijn van 3 maanden na de 
begindatum van de afwezigheid. (alleen voor workflow 1) De kolom « Delete Status » toont de status van de 
aanvraag. 

 

• « Niet aangevraagde verwijdering » - Je hebt geen aanvraag voor verwijdering ingediend.  
• « Verwijdering aangevraagd » -  De verwijdering moet worde goedgekeurd door de functionele of 

hiërarchische chef.  
• « Verwijdering goedgekeurd » - Jouw aanvraag voor verwijdering van een verlof werd goedgekeurd 

door de verantwoordelijke. 

De kolommen « Begindatum » en « Einddatum », vermelden de periode van de geregistreerde afwezigheid: 

 

De informatie « Aangevraagd door » vermeld de persoon die de aanvraag heeft ingediend: 

 

• « Verlofaanvraag werknemer » - Jij hebt zelf de verlofaanvraag ingediend via employee self-service. 
• « Beheerder afwezigheidsmutatie » - Dit vermeldt dat jouw dossierbeheerder de verlofaanvraag 

heeft ingevoerd; Je kunt zelf deze afwezigheid niet verwijderen of wijzigen. 
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De knoppen « Bew. » (bewerken) et « Verwijd. » (verwijderen) zijn aanklikbaar, afhankelijk van de status van 
het gevraagde verlof: 

 

Je kunt een afwezigheid aanpassen wanneer: 

• De status « Gefiatteerd » en « Terug » is; 
• De status « Ingediend » en bij type Workflow 2 of 3 et « Geweigerd » is 
• De aanvraag voor verwijdering niet gevraagd of geaccepteerd is. 
• Je zelf de aanvrager bent. 

Opmerking: De knop « Bew. » laat niet altijd toe om dezelfde gegevens te wijzigen, maar is afhankelijk van 
de Workflow en de status (soms is alles wijzigbaar, soms alleen de datum). 

Je kunt de verwijdering van een afwezigheid vragen tot 3 maanden na de aanvangsdatum van deze 
afwezigheid. 

Voor de goedgekeurde aanvragen van Workflow 1, is die mogelijk tot 3  maanden na de aanvangsdatum 
van deze afwezigheid. 

5.2 Maandrooster 

Deze component laat toe om je werkrooster te raadplegen. 
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Standaard wordt de huidige werkweek getoond: 

 

Specifieer de periode en selecteer de maand of de week. In de rubriek « Criteria bekijken », bepaal je het jaar, 
de maand en de week waarvoor je het rooster wil zien:  

 

De functionaliteit « Vorige maand » en « Volgende maand » laten je toe om de maand te wijzigen zonder dat 
je dat veld « *Maand » moet aanpassen: 

 

« Begintijd » en «Eindtijd »  : worden niet gebruikt. 
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Je hebt de mogelijkheid om de opties voor de weergave van het rooster aan te passen. Om te bepalen 
welke elementen moeten verschijnen, vink je de overeenkomstige vakjes aan in  « Opties weergeven » : 

 

• « Rooster tonen » - Het rooster tonen of verbergen (algemeen uurrooster). 
• « Feestdagen tonen » - De feestdagen, brugdagen en compensatiedagen tonen of verbergen. 
• « Symbolen tonen » - De lijn voor je naam toont het werkregime (bij voltijds blijft dit leeg. 
• « Afwezigheid tonen » - De afwezigheden tonen of verbergen ( de aanvragen « Opgeslagen voor 

later » worden niet getoond). 

In het weekrooster (standaardweergave) krijg je een overzicht van de informatie voor de opgegeven 
periode: 

 

 

 

Voltijds werkregime 

De bovenste lijn toont de afwezigheden met een specifieke code : 

 

De geplande afwezigheden zijn in kleur en de ingediende afwezigheden zijn grijs: 
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De onderste lijn geeft informatie over je werkrooster en de feestdagen: 

 

 

Deeltijds werkrooster 

De lijn naast jouw naam toont jouw werkrooster per dag :  

 

De middelste lijn toont de afwezigheden met een specifieke code: 

 

De geplande afwezigheden hebben een kleur en de ingediende afwezigheden zijn grijs: 

De onderste lijn geeft informatie over jouw werkrooster en de feestdagen: 

 

De te presteren dagen/uren worden in decimalen weergegeven  (7.60 = 7u 36 min).  De niet gewerkte dagen 
worden weergegeven met een liggend streepje (-).  

Er bestaan twee soorten werkroosters in SCOPE die bepalend zijn voor de behandeling van de verloven. Het 
werkrooster geeft de dagen van de week waarop je werkt. Wanneer je een verlofperiode plant, zal de 
toepassing geen rekening houden met rustdagen of vrije dagen iin het kader van het deeltijds werkrooster. 
Het feestdagenrooster bepaalt of je werkt tijdens de feestdagen, brugdagen en compensatiedagen. 
Wanneer je niet moet werken op een van deze dagen, worden die ook niet meegeteld. 
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5.3 Afwezigheidssaldo 

Deze component laat toe om het saldo van bepaalde afwezigheden te raadplegen: 

 

De afwezigheidssaldi verschijnen niet onmiddellijk bij het openen van deze component, Je moet dit 
oproepen door te klikken op “Afwezigheidssaldi tonen” : 

 

Voor elke afwezigheidsteller wordt de berekening bepaald door de aard van de afwezigheid en jouw statuut 
(salarisprofiel) 

Het saldo toont het aantal eenheden (dagen) dat je voor de teller hebt verkregen op een bepaalde datum. 

  



ESS-MSS gebruiken  70 

In de eerste kolom « Naam recht », vind je een beschrijving van da afwezigheid: 

 

De tellers geven de aard van de afwezigheid. In SCOPE onderscheiden we twee soorten verlof en 
afwezigheden: 

• De periodieke verloven die worden toegekend voor een bepaalde periode. Dit kan een week dekken 
of een jaar of een ganse loopbaan. Vaak worden deze tellers op wederkerige wijze toegekend: 
jaarlijkse vakantie, ziektekapitaal, voltijdse loopbaanonderbreking (gewoon regime), … 

• De verloven, verbonden aan een gebeurtenis zijn afwezigheden die gevraagd worden in het kader 
van een bepaalde gebeurtenis/feit. Het recht wordt pas verkregen op dat moment. De tellers 
worden enkel gecreëerd en getoond wanneer de eerste aanvraag voor zo’n afwezigheid wordt 
geregistreerd.  Het zal altijd het saldo van de laatste gebeurtenis voor dezelfde afwezigheid zijn die 
zal getoond worden. (vb: meerdere ouderschapsverloven voor meerdere kinderen: alleen het saldo 
voor het kind van het laatste ouderschapsverlof wordt getoond. 
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In de kolom « Info », vind je aanvullende informatie die noodzakelijk is bij bepaalde verloven (vb : voornaam 
van het kind waarvoor ouderschapsverlof werd genomen, huwelijksdatum, …)  
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De kolom « Opgenomen tot » : geeft de datum tot wanneer het saldo geldig is : 

 

De datum in deze kolom is afhankelijk van het soort afwezigheid en weerspiegelt de berekeningswijze van 
de tellers. Zij toont het moment van herbereking van het recht voor dez afwezigheid: 

• De verloven waarvoor je geen « Prognosesaldo » moet opvragen -> de laatste dag van de lopende 
maand. 

• De verloven waarvoor je wel het « Prognosesaldo » moet opvragen en waarvan het recht per jaar 
wordt vastgesteld ->   31/12 van het lopende jaar. 

• De verloven waarvoor je wel het « Prognosesaldo » moet opvragen en waarvan het recht niet per 
jaar wordt vastgesteld: 

o Het verlof werd beëindigd in lopende kalendermaand -> De laatste dag van de huidige 
kalendermaand. 

o Het gevraagde verlof is gespreid over meerdere maanden -> De datum van het einde van de 
laatste verlofperiode.  

• Jaarlijks vakantieverlof (overdracht) -> De vervaldatum van dit verlof. 
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De kolom « Saldo » geeft het berekende saldo op de datum uit de voorgaande kolom: 

 

Wanneer verlof wordt aangevraagd met een vermindering van het jaarlijks verlof tot gevolg (vb.: vrijwillige 
vierdagenweek), moet er dus een herberekening van dit verlof worden uitgevoerd. 

In dit geval zijn de herrekende saldi slechts beschikbaar in deze componenten de dag volgend op de dag 
waarop je een bevestigingsbericht hebt ontvangen dat het thematisch verlof werd geregistreerd. 
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Om een meer gedetailleerd zicht te krijgen op de afwezigheidsteller, gebruik je de link « Prognosedetails 
bekijken » wanneer je een afwezigheidsaanvraag aan het invullen bent. Deze link verschijnt pas wanneer je 
op de knop « Prognosesaldo » hebt geklikt:  

 

In deze component kun je onmiddellijk de tellers raadplegen. Het eerste luik toont de afwezigheidstellers: 

 

De waarden die hier getoond worden, houden rekening met de verlofaanvraag. 

• Recht: het totale recht op verlof 
• Opname: het aantal opgenomen verlof 
• Saldo: komt overeen met de optelling van de dagen op een gegeven referentiedatum 

Gebruik de link « Terug naar verlofaanvraag » om jouw aanvraag af te werken. 
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6 Manager Self-Service 
De modules ESS-MSS zorgen voor een belangrijke optimalisering van het proces van aanvraag en 
goedkeuring van afwezigheden. Zij plaatsen de medewerker en de leidinggevende centraal in het proces. 

Door middel van de componenten ESS en DPD kunnen alle gebruikers aanvragen indienen en informatie 
toevoegen. Via « Self Service manager » kan de leidinggevende de afwezigheidsaanvragen van zijn/haar 
directe medewerkers goedkeuren, weigeren of terugzenden. 

6.1 Proces voor validering 

De mogelijke acties voor de leidinggevende met betrekking tot de Workflow 1 en 2 zijn: 

• Goedkeuren 
• Weigeren 
• Terugzenden 

Voor de afwezigheden van Workflow 3 wordt de leidinggevende enkel geïnformeerd. 

In het geval van ziekteafwezigheid kan de leidinggevende een controle aanvragen en het resultaat van de 
controles opvolgen. 

Wanneer de medewerker een aanvraag indient, ontvangt de verantwoordelijke of zijn gemachtigde een 
bericht per e-mail: 

 

6.1.1  Een afwezigheid beheren 

Je kunt de verlofaanvraag op drie manieren bereiken: 

• Direct vanuit de e-mail door op de link te klikken; 
• Via de component « Self Service manager » 
• Via de component « Werklijst » 
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Om de aanvraag te behandelen, kun je naar de toepassing gaan door te klikken op de link: 

 

 

 

Je kunt de aanvragen bereiken door naar de component « Self Service Manager » te gaan:  

 

 

Verlofaanvraag via SCOPE Je ontvangt een
e-mail Via de link…

Verlofaanvraag
via SCOPE

Je ontvangt een 
e-mail Manager Self-Service
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In de tabel die verschijnt, klik je op de naam van de medewerker: 

 

 

 

Je kunt de aanvragen bereiken door naar de component « Werklijst » te gaan:  

 

Je krijgt een overzicht van de te behandelen aanvragen van jouw medewerker6. De component "Werklijst" 
laat toe om alle taken te zien waarvoor je nog een actie moet ondernemen. 

  

 

6 Wanneer de verlofaanvraag is behandeld, verdwijnt deze uit de werklijst. 

Verlofaanvraag
via SCOPE

Je ontvangt een
e-mail Werklijst
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Je klikt op een van de linken van een aanvraag: 

 

6.1.2 De verlofaanvraag van de medewerker 

De verlofaanvraag van de medewerker kun je behandelen door middel van de knoppen onderaan de pagina 

 

Vooraleer je een beslissing neemt, kun je een commentaar toevoegen in het veld « Opmerkingen fiatteur »: 
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Drie acties zijn mogelijk: 

 

6.1.3 Een aanvraag goedkeuren/fiatteren: 

 

 

De toepassing vraagt om de goedkeuring te 
bevestigen. 

 

 

 

• Je bent akkoord met de aanvraagFiatteren

• Je bent niet akkoord met de aanvraag
• De werknemer wordt per e-mail verwittigd van jouw weigering
• Hij kan zijn aanvraag niet wijzigen

Afkeuren

• Je kunt aan jouw medewerker vragen om zijn aanvraag te 
wijzigen, bijvoorbeeld door andere datums voor te stellen,.

• Hiervoor kun je het veld "Opmerkingen fiatteur" gebruiken. 
• De werknemer wordt per e-mail verwittigd van de terugzetting. 

Terugzetten



 

De medewerker ontvangt per e-mail een bericht met de goedkeuring 

 

 

 

6.1.4 Een aanvraag weigeren/afkeuren: 

 

 

De toepassing vraagt om de afkeuring te bevestigen.  
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De medewerker ontvangt per e-mail een bericht over de afkeuring : 

 

 

6.1.5 Een aanvraag terugzetten 

 

De toepassing vraag om de terugzetting te 
bevestigen: 
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De medewerker ontvang een bericht per e-mail over deze terugzetting: 
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6.1.6 Meerdere afwezigheidsaanvragen behandelen 

Het is mogelijk om meerdere afwezigheidsaanvragen van verschillende medewerkers tegelijk goed te 
keuren, af te keuren of terug te zetten  

 

Het venster dat daarbij zichtbaar wordt, heeft een zoekfunctie: 

 

De zoekcriteria maken het mogelijk om de verlofaanvragen te filteren per status en/of per periode: 

 

De voortgang van een aanvraag in een valideringstraject (werkstroom) vertaalt zich in de statusmeldingen: 
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De status geeft dus de stap aan in de verwerking van de aanvraag: 

• « Wachtend » – De medewerker heeft een aanvraag ingediend, je hebt daarover een bericht 
ontvangen en je moet de aanvraag nog evalueren. 

• « Gefiatteerd » - De aanvraaf van de medewerker werd behandeld ; het verlof werd goedgekeurd. 
•  « Teruggezet. » - De aanvraag van de medewerker werd als dusdanig niet goedgekeurd. Je hebt 

hem gevraagd om de datums aan te passen.  
• « Afgekeurd » - Je hebt de aanvraag van de medewerker afgekeurd.  

Standaard neemt de weergave alle verlofaanvragen op die in afwachting van behandeling zijn in een 
periode van twee jaar die aanvangt het jaar voorafgaand aan het huidige jaar. 

Om een filter toe te passen, klik je op de knop « Zoeken ». 

 

In de tabel, vink je de aanvragen aan voor dewelke je eenzelfde actie wil doen en klik je vervolgens op een 
van de knoppen « Fiatteren », Afkeuren » of « Terugzetten ».  

De knop "Prognose" laat toe om het afwezigheidssaldo van de medewerkers te controleren. Selecteer de 
afwezigheidsaanvragen via de selectievakjes en druk op de gewenste knop.  

Wanneer er voldoende saldo voor de gevraagde periode aanwezig is, verschijnt de boodschap "Ingediend " 
in de kolom "Status" van het tabblad « Prognose »: 
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Je kunt de opmerkingen raadplegen in de kolom "Opmerking" van het tabblad « Opmerkingen »: 

 

Je kunt een opmerking toevoegen in het veld "Opmerking" vooraleer een beslissing te nemen:  

 

De aanvrager(s) ontvangen een bericht per e-mail. 
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6.2 Maandkalender 

Deze component laat toe om een maandkalender voor jouw medewerkers te raadplegen. 

 

Selecteer de medewerkers waarvoor je de kalender wil raadplegen door de selectievakjes aan te vinken of 
selecteer iedereen tegelijk door op de knop « Alles select. » te drukken: 

 

De kolom « Arbeidsrelatie » verwijst naar de arbeidsrelatie die alle gegevens met betrekking tot het werk van 
de medewerker bevat. Een medewerker kan verbonden zijn met meerdere arbeidsrelaties en dus meerdere 
keren verschijnen in deze tabel. 

Door de klikken op « Selectie opheffen » worden de gemaakte selecties uitgeveegd.  
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Klik op de “Maandkalender".  

De kalender voor de geselecteerde medewerkers wordt getoond: 

 

In dit overzicht van de afwezigheden, de feestdagen en de werktijd van de medewerkers kun je een periode 
specifiëren en een maand of een week selecteren. In de rubriek « Criteria bekijken », kun je het jaar, de 
maand en de week specifiëren voor dewelke je de maandkalender wil zien :  
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In de « Wekelijkse kalender » kun je informatie met betrekking tot de weekkalender, de gepande 
afwezigheden en de langdurige afwezigheden van jouw medewerkers raadplegen: 

 

In het vak daaronder vind je de relatie tussen de kleuren en de afwezigheden op de kalender: 

 

6.3 Historiek verlofaanvragen 

Deze component laat toe om de historiek van de afwezigheden van jouw medewerkers op te roepen. Je 
kunt eveneens de details van de afwezigheid raadplegen. 

 

Je kunt de gegevens voor een specifieke datum opvragen door de datum te wijzigen in het veld "Peildatum”: 
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Klik op “Selecteren." bij de naam van de persoon om de historiek te tonen:  

 

In het deel « Selectie afwezigheden » kun je de criteria voor weergave aanduiden. Klik op « Vernieuwen » om 
de filter toe te passen: 

 

Klik op de link in het veld « Naam afwezigheid » om naar de details van de afwezigheid te gaan.  

Je kunt terugkeren naar de vorige pagina door onderaan het venster te klikken op de link "Terug naar direct 
rapporterenden". 
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6.4 Afwezigheidssaldi 

Deze component toont je het saldo van de afwezigheden van jouw medewerkers en zo kun je permanent de 
afwezigheidscijfers van jouw medewerkers opvolgen. 

 

 

Klik op "Selecteren." naast de naam van de persoon van wie je het saldo wil zien: 

 

 

Je moet vervolgens klikken op « Afwezigheidssaldi tonen » om de tellers van de medewerker te zien: 
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De afwezigheidssaldi van de belangrijkste soorten afwezigheden kun je raadplegen in de tabel hieronder: 

 

De referentiedatum van een saldo wordt, in functie van de status van afwezigheid, weergegeven in de 
kolom « Opgenomen tot ». 
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6.5 Controle van ziekteafwezigheid 

Het absenteïsme kan van invloed zijn op de activiteiten van jouw dienst, de werklast, … 

De groep medewerkers voor de dagelijkse controles wordt samengesteld op willekeurige basis volgens 
bepaalde criteria. (Bradford/random) Een beperkt deel controles kunnen gebeuren op initiatief van de 
leidinggevende. 

6.5.1 Aanvraag van de controle 

De functionele chef, de hiërarchische chef of de medewerker met een delegatie, heeft de mogelijkheid om 
een controle aan te vragen. Deze controleaanvraag moet geregistreerd worden tussen 9u05 en 9u15.

 

Deze component laat toe om zo’n controle aan te vragen:

 

Selecteer het geval of de gevallen die overeenkomt met de medewerkers voor dewelke je een 
controlebezoek wil aanvragen. Je kunt ook op « Alles select.. » klikken om een controle te vragen bij alle 
medewerkers in de tabel:  

 



ESS-MSS gebruiken  93 

Klik op « Aanvraag controle »: 

 

De toepassing bevestigt de registratie van jouw aanvraag. Klik op « OK » om het venster te sluiten: 

 

 

 

SOORTEN CONTROLEERBARE EN NIET-CONTROLEERBARE AFWEZIGHEDEN 

Ziekteafwezigheid ten laste van het ziekenfonds Neen 

Arbeidsongeval Ja 

Beroepsziekte Ja 

Hospitalisatie Neen 

Verwijdering van de werkplek Neen 

Ziekte Ja 

Ziekte verbonden met zwangerschap Ja 

 

 

Het systeem MEDEX kan alleen controles uitvoeren voor afwezigheden die werden ingevoerd voor 9u30 of 
13u30 ingeval van continudienst 
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6.5.2 Opvolging van de controleaanvragen 

Je kunt de uitvoering en de resultaten van de controles volgen via de component « Resultaat controle »: 

 

De controles die je hebt aangevraagd: 

 

Deze tabel toont verschillende informatie met betrekking tot de controleaanvraag: het identificatienummer 
in SCOPE, de naam van de medewerker, de arbeidsrelatie, de aanvangsdatum van de afwezigheid, de 
einddatum van de afwezigheid, de naam van de afwezigheid (Name absence), de duur van de afwezigheid, 
de indiener van de afwezigheidsvraag (chef, dossierbeheerder, Medex), de status van de controle, het 
eindresultaat en de datum van de controle. 

De controles die door Medex zelf worden uitgevoerd (op basis van Bradford/random) verschijnen niet in 
deze lijst.  
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6.5.3 Lijst van afwezigheden door ziekte of ongeval 

De verantwoordelijke (functionele of hiërarchische chef) kan voor zijn medewerkers de lopende 
afwezigheden wegens ziekte consulteren, evenals deze van de laatste twaalf maanden. 

 

Je kunt een controle aanvragen voor de lopende ziekteafwezigheden. 

 

Welke informatie kun je raadplegen in deze tabel? 

• Werkn.ID: het unieke identificatienummer van de werknemer in het systeem 
• Naam: Dit veld neemt de voornaam en de naam van de medewerker op 
• Arbeidsrelatienummer: verwijst naar de arbeidsrelatie die alle gegevens met betrekking tot het werk 

van de medewerker bevat  
• Begindatum en Einddatum: geven de datum van het begin en van het einde van de periode van 

ziekteafwezigheid  
• Omschrijving: geeft het soort van afwezigheid 
• Bron invoer: toont hoe de ziekte werd geregistreerd. Dit kan de werknemer zijn (ESS), een derde 

interface (IVR) of de dossierbeheerder. 
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6.6 Persoonsgegevens 

Deze component laat toe om de persoonsgegevens van jouw medewerkers te raadplegen: 

 

Klik op “Selecteren." bij de naam van de medewerker waarvoor je bepaalde gegevens wil raadplegen: 
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6.6.1 De gegevens van jouw medewerker raadplegen 

De gegevens zijn gegroepeerd in twee categorieën: « Persoonsgegevens » en « Aanvullende gegevens »: 

 

De gegevens die in het bovenste deel van het venster zijn opgenomen: 

• Werkn. ID: het uniek identificatienummer van de werknemer in het systeem  
• Functiecode: dit is een identificatie die de gegevens verzamelt over het niveau, de klasse, de graad, 

de functiefamilie van de werknemer  
• Bedrijf: de juridische entiteit waarvoor de medewerker werkt  
• Businessunit: de federale overheidsdienst waarvoor de medewerker werkt 
• Begindatum: datum van indiensttreding 
• Afdeling: onderverdeling van diensten in het bedrijf 
• Locatie: nummer/identificatie van het gebouw. 
• Vast/tijdelijk: geeft het type arbeidsovereenkomst (externen worden opgenomen als tijdelijk). 
• Voltijds/deeltijds: geeft het soort arbeidsregeling. Het is mogelijk om een voltijdse 

arbeidsovereenkomst te hebben (38 uren) en een afwezigheid die verminderde prestaties 
rechtvaardigt. 

Je kunt naar de persoonsgegevens van de medewerker gaan door onderaan het venster te klikken op 
"Aanvullende gegevens”: 
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Klik op « e-mailadressen »: 

 

Je kunt het professioneel e-mailadres van de medewerker raadplegen: 

 

Klik op « Terug naar gegevens werknemer » om terug te keren naar de lijst met persoonsgegevens of  
« Terug naar Selectie werknemers » om een andere medewerker te kiezen. 

Klik op de link « Telefoonnummers»: 

 

Je kunt de verschillende telefooncontacten van de medewerker raadplegen: 

 

Klik op « Terug naar gegevens werknemer » om terug te keren naar de lijst met persoonsgegevens of  
« Terug naar Selectie werknemers » om een andere medewerker te kiezen. 
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Klik op de link « Contactpers. In noodgeval »: 

 

Je kunt de verschillende personen zien om te contacteren in geval van nood: 

 

Klik op « Terug naar gegevens werknemer » om terug te keren naar de lijst met persoonsgegevens of  
« Terug naar Selectie werknemers » om een andere medewerker te kiezen. 

Klik op « Geboortedatum »: 

 

Je kunt de geboortedatum van de medewerker raadplegen: 

 

Klik op « Terug naar gegevens werknemer » om terug te keren naar de lijst met persoonsgegevens of « 
Terug naar Selectie werknemers » om een andere medewerker te kiezen. 
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7 Delegaties in self service 
Soms moet je jezelf ontlasten van welbepaalde taken. Een delegatie betekent dat je een andere persoon 
autoriseert om jou te vertegenwoordigen voor de uitvoering van bepaalde taken. 

7.1 Een delegatie creëren 

Deze component laat toe om een deel van jouw taken toe te vertrouwen aan een andere gebruiker: 

 

Klik op de link « Delegatieverzoek opstellen »: 

 

Je moet de datums opgeven voor de periode waarvoor je jouw verantwoordelijkheden voor het 
afwezigheidsbeheer wil delegeren. 
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De datum van het begin van de delegatie moet gelijk zijn aan of later zijn dan de huidige dag. De waarde van 
het veld « Einddatum » moet later liggen dan die van het veld « Begindatum ». 

Vul de begindatum en de einddatum in voor de delegatie en klik vervolgens op “Volgende” 

 

Selecteer de soorten afwezigheidstransacties waarop de delegatie van toepassing is. Je kunt alleen kiezen 
om een geheel van transacties te delegeren en niet alleen de transacties van één werknemer. 

 

De validatietrajecten van de delegeerbare afwezigheidstransacties zijn deze van Workflow 1 en 2: 

• Workflow 1. zijn de afwezigheden die enkel door de chef worden goedgekeurd. 
• Workflow 2. zijn de afwezigheden die door de chef worden goedgekeurd en door de 

dossierbeheerder. 

De gedelegeerde ontvangt geen informatieve e-mail voor de aanvragen van Workflow 3. Het blijft altijd de 
chef die deze e-mails ontvangt. 

Klik op « Volgende » nadat je de te delegeren transacties hebt geselecteerd: 
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Je selecteert de persoon aan wie je de verantwoordelijkheid wil delegeren. Daarvoor vul je de naam en/of 
voornaam in van de persoon en klikt op « Zoeken ». 

 

Raadpleeg de lijst en selecteer de gebruiker die je wil autoriseren om de afwezigheden te beheren: 

 

Klik op « Volgende »: 
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In het volgende venster klik je op « Indienen » om de delegatieaanvraag te verzenden. 

 

Het systeem bevestigt dat je een delegatieverzoek hebt verzonden. Klik op « OK »: 

 

Er wordt een e-mail verzonden naar de gebruiker die je hebt geselecteerd. 

7.2 De gedelegeerde verantwoordelijkheden raadplegen 

Nadat de gebruiker de e-mail met het delegatieverzoek heeft ontvangen, krijgt hij direct toegang tot de 
component “Delegaties beheren" in het hoofdmenu om het delegatieverzoek te aanvaarden of te weigeren:  
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Die pagina verschijnt ook door te klikken op de link in de e-mail. De mandataris7 klikt op de link « Mijn 
gedelegeerde bevoegdheden bekijken »: 

 

Wanneer een delegatie actief is, toont het veld « Status aanvraag» dat de aanvraag in afwachting is voor 
een actie van de mandataris: 

 

  

 

7 Mandataris: persoon die de autorisatie heeft gekregen om op te treden in naam van een andere persoon. 
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In de kolom « Detail » kun je op het icoon  klikken om een beschrijving te zien van de delegatieaanvraag:  

 

Deze pagina toont de gedelegeerde verantwoordelijkheid (workflow 1 en/of workflow 2) om goed te keuren. 

Klik op « Terug naar mijn proxy’s » om terug te keren naar de delegatieaanvraag. 
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Vink het selectievakje aan voor de delegatie die je wil behandelen: 

 

Om de delegatieaanvraag goed te keuren of te weigeren klik je op : 

 of   

 

Het systeem nodigt je uit om de pagina « Mijn gedelegeerde autorisaties » te raadplegen om jouw al 
aanvaarde delegatieverzoeken te consulteren. Klik op « OK »: 

 

Op de pagina « Mijn gedelegeerde autorisaties » staat standaard « Ingediend » ingevuld in het statusveld.  

 

Om de aanvragen met een andere status te tonen, kies je een andere status in het uitrolmenu en klik je op 
« Vernieuwen »: 
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Wanneer je het veld leeg laat, worden alle delegatieaanvragen getoond, met alle statussen: aanvaard, 
afgewezen, beëindigd, ingediend en ongeldig (de chef heeft de delegatieaanvraag ingetrokken of 
geannuleerd). 

Om een cascade van delegaties te vermijden eens een delegatieaanvraag is verzonden naar een 
mandataris, kan deze niet op zijn beurt de delegatie doorgeven. 

 

7.3 Mandatarissen tonen 

De delegeerder kan het geheel van de mandatarissen en de status van de delegatieaanvragen raadplegen. 

 

In de periode van delegatie kan de delegeerder op elk moment de transacties die werden gedelegeerd 
annuleren. 
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Vink het selectievakje aan tegenover de delegatie (transactie) die je wil annuleren: 

 

Klik op « Intrekken » om de delegatieperiode te annuleren:  

 

Het systeem vraagt om de intrekking te bevestigen. Klik op « Ja - doorgaan »: 
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