Aanzeggen via Self Service

Hoe gaat u om met aanzeggen? Per mail of per post? Wie monitort dit en gebeurt het
tijdig? Door slim gebruik te maken van verschillende modules en functionaliteiten kan dat
veel eenvoudiger!
Via Actieve Signalering wordt gesignaleerd dat een tijdelijk dienstverband over een aantal weken verloopt.
Afhankelijk van de inrichting kan de leidinggevende of de PSA-gebruiker het proces starten in Self Service
via de tegel ‘Afhandelen tijdelijk dienstverband’. Daarna volgt de keuze door de leidinggevende voor
omzetten, verlengen of beëindigen van het contract. Na een eventueel akkoord van de hoger
leidinggevende kan de PSA-gebruiker de mutatie verwerken en de benodigde documentatie automatisch
via Document Generator genereren. Bij een uitdiensttreding volgt daartoe een tijdige aanzegging.

Tijdige verwerking
Wanneer de leidinggevende het proces start kan het wenselijk zijn dat de PSA-gebruiker het proces kan
monitoren en ingrijpen indien noodzakelijk. Dat is mogelijk met een tegel ten behoeven van een standaard
aanzegging welke in geval van nood tijdig kan worden opgestart.
Rechtspraak
Uit de rechtspraak vloeit voort dat het opslaan van een aanzeggingsbrief in een digitaal personeelsdossier
onvoldoende is om aan te tonen dat de aanzegging de werknemer heeft bereikt. Het gaat er bij de
aanzegging om dat de werkgever kan bewijzen dat deze aanzegging de werknemer heeft bereikt. Bij
verzending naar het zakelijke e-mailadres geldt ook dat aannemelijk moet kunnen worden gemaakt dat de
werknemer tijdig kennis heeft genomen c.q. kunnen nemen van de aanzegging. In dit kader is het de
overweging hoe om te gaan met deze flow. Dit hangt onder andere af van de huidige situatie.
Maatwerk
Deze uitwerking van het aanzeggen via Self Service is globaal opgezet. Uiteraard zijn uw specifieke
wensen bespreekbaar. Zo kan de start bijvoorbeeld ook bij de PSA-gebruiker liggen, het akkoord van de
hoger leidinggevende weggelaten worden of juist ook voor de beëindiging van het contract gelden.
Met een goed gesprek!
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Laat het ons weten via tel. 073 – 640 97 51 of
bekijk de uitgebreide informatie op www.aag.nl.

