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De kenmerken van de koppeling 

Algemeen 

Wat levert VISMA/RAET 

De koppeling levert alleen berichten naar trigger aanleiding van: 

• nieuw verzuim 

• zwangerschapsverlof (WAZO) 
- alleen indien klant zwangerschapsverlof vastlegt in de ziekteadministratie 
- ziek ten gevolge van zwangerschap valt onder verzuim 

• wijziging van het percentage ziek 

• volledig herstel. 

Deze berichten worden aan Workbee geleverd conform de specificaties van het Arbo Unie 
bestandsformaat (versie VRZUIM 941). De inhoud van deze berichten treft u elders aan in dit 
document. 

Wat levert VISMA/RAET niet 

De berichttypes zijn beperkt tot de hierboven vermelde berichtsoorten. De koppeling kent dus 
geen: 

• Dienstverband mutaties. Dit zijn berichten die getriggerd worden op basis van mutaties op 
de gegevens ven een medewerker. Bijvoorbeeld: 
o Melding In dienst  
o Melding uitdienst 
o Wijzigingen op persoons-,adres- en dienstverbandgegevens 

• Correcties op eerder verstuurde verzuim of herstelmeldingen 
• Overzicht van openstaand verzuimd voorafgaand aan ingebruikname van EDI koppeling 

(geen initiële loadvan openstaand verzuimvia EDI of rapportage met ) 
Verderop in dit document wordt globaal aangegeven via welke route rapportages 
gegenereerd kunnen worden door de klant zelf. 

• Verzuim- en werknemer berichten conform SIVI verzuimstandaard 
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De HR Cores 

De berichten worden aangemaakt door de verschillende HR Core systemen van Visma | Raet. 
• HR Core (Beaufort)- Overheid, Zorg, notfor Profit. Er zijn twee varianten: 

- In huis 
- Online 

• HR Core Education (HRIS) – Onderwijs 
• Hr Core Business (HREASY) – Zakelijke markt 

Alle bovenstaande HRCores ondersteunen het EDIfact formaatArboUnie dat gebruikt wordt voor de 
koppelingvan Workbee. In onderstaande tabel worden de overeenkomsten en eventuele 
afwijkingen tussen de verschillende HR Cores vermeld. 

 
 HR Core Beaufort HR Core Education HRCore Business 
Mutaties met 
ingangsdatum voor de  
live datum 

Ja nee nee 

Zwangerschapsverlof 
WAZO 

Ja Ja Ja(indien opgevoerd bij 
ziekte) 

Identificatie werkgever 
RFF+ARB 

CEAnummer 
instellingsnummer 
(bv. 238830004) 

Bedrijfscode 
(bv. B77) 

bedrijfscode 
(bv. 1006) 

Identificatie 
medewerker 
PNA+WN  

Persoonsnummer (geen 
dienstverband 
volgnummer) 

medewerker id medewerkercode 

Identificatie afdeling 
CTA+IC  

technische sleutel org. 
eenheid P01106 (bv. 12). 
 
Zie Beaufort overzicht 
999501 (Overzicht 
organisatiestructuur) 

afdelingscode     klantnummer 
(bv. BR     092) 

afdelingcode:afdelingsnaam 
(bv. SEC:SECRETARIAAT) 
 
Deze rubriek is verplicht bij 
gebruikEDI. 

Interval aanmaak 
bestanden 

Variabel, wordt door 
individuele werkgever 
bepaald 

Elk uur Elke 2 uur 

Aanmaken bestanden in 
HR Core 

Dagelijkse (of periodieke) 
handmatige handeling 

Automatisch Automatisch 

Zenden bestanden via 
Youforce portaal 

Handmatig of via 
automatische IBU 
koppeling 

Automatisch Automatisch 
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Rapportagetooling 

Zoals eerder aangegeven valt het genereren van rapportages buiten de scope van hetgeen 
geleverd/ondersteund wordt door Visma|Raet bij de implementatie. Het verschilt per HR Core 
systeem op welke wijze overzichten gegenereerd kunnen worden met betrekking tot ziekte. 

HR Core Beaufort 
In huis: Impromptu (Cognos) 
Online: Youforce; Managementinformatie; Rapportages; Verzuim; Medewerkers ziek 
 

HR Core Education 
Youforce; Managementinformatie; Rapportages; Ziek in peilperiode 

 

HR Core Business 
Youforce; Managementinformatie; Rapportages; Ziekteverzuim 
of 
Youforce; HR Core; Medewerker; Ziekte; Ziekteverzuim; kies peildatum ver in het verleden; Zoeken, 
klik op de grijze gedeelte boven (bv. naast zoeken), Ctrl A, Ctrl C; plak de gegevens in Excel. 

 

Welke persoons- en verzuimgegevens leveren wij 

Segment Omschrijving segment Opmerking 

UNH01 Berichtheader Header van een individuele melding met berichttype en versie 

BGM01 Berichtcode Aanduiding verzuimmelding of (gedeeltelijke) herstelmelding 

NAD01 Ontvanger NAW gegevens van de ontvanger (Arbodienst) 

COM01 Telefoonnummer ontvanger  

COM01 Faxnummer ontvanger  

NAD01 Inzender NAW gegevens inzender (werkgever of administratiekantoor) 

COM01 Telefoonnummer inzender  

COM01 Faxnummer inzender  

NAD01 Werkgever NAW gegevens werkgever 

NAD+WG+1000003::ARB+VERZORGINGSTHEHUIS 
AVONDROOD++PLOTTERWEG:38+AMERSFOORT++3821AR' 

De blauw gemarkeerde rubriek is de identificatie van de 
werkgever zoals deze door Workbee aan Raet is verstrekt. Deze 
wordt door Workbee vermeld op het Formulier. 

COM01 Telefoonnummer werkgever  

COM01 Faxnummer werkgever  

RFF01 Arbodienstnummer Identificatie werkgever 
• HR Core Beaufort: CEAnummer instellingsnummer (bv. 

238830004) 
• HR Core Education: bedrijfscode (bv. B77) 
• Hr Core Business: bedrijfscode (bv. 1006) 

https://www.workbee.nl/formulier-raet-edi/
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Segment Omschrijving segment Opmerking 

RFF01 Branchecode n.v.t 

RFF01 Aansluitingsnummer 
bedrijfsvereniging 

n.v.t 

PNA01 Werknemer Persoonsnummer, Naam, voorvoegsels, voorletters 
• HR Core Beaufort: geen dienstverband volgnummer 

PNA01 Partner Naam, voorvoegsels.  

• Geen indicatie over het gewenste gebruik 
achternaam/naam partner van een werknemer. 

DTM01 Geboortedatum  

DTM01 Uren per week Uren volgens arbeidsovereenkomst 

DTM01 Datum in dienst  

DTM01 Datum uit dienst  

DTM01 Datum eerste ziektedag  

DTM01 Mutatiedatum ziekmelding Datum eerste ziektedag 
Datum ingang wijziging percentage ziek 
Datum herstel 

DTM01 Loonfrequentie Eenheid waarover loonuitbetaling plaats vindt 

PDI01 Geslacht  

NAD11 Huisarts NAW gegevens huisarts 

PCD01 Percentage WIA  

PCD01 Percentage ziek  

CTA01 Afdeling Identificatie werkgever 
• HR Core Beaufort: 

technische sleutel org. eenheid P01106 (bv. 12) 
Zie Beaufort Overzicht organisatiestructuur(999501) 

• HR Core Education: 
afdelingscode     klantnummer 
(bv. BR     092) 

• Hr Core Business: 
afdelingcode:afdelingsnaam 
(bv. SEC:SECRETARIAAT) 
NB deze rubriek is verplicht bij gebruik EDI 

EMP01 Soort dienst / Functiecode 1 = Dagdienst 
2 = Nachtdienst 
3 = Avonddienst 
4 = Onregelmatig 
5 = Oproepkracht met verschijningsplicht 
6 = Oproepkracht zonderverschijningsplicht 
7 = Vakantiewerk 
8 = Stagiaire 
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Segment Omschrijving segment Opmerking 

RFF11 Code ziek 1=  Ziek overige gevallen 
2 = Ziek, werkgebonden 
3 = Bedrijfsongeval 
4 = Ongeval overig 
5 = Zwangerschapsverlof 
6 = Uitval tijdens reïntegratie 
7 = Onbekend 
8 = Overleden 
99 = Overig 
 
Mits goed aangestuurd door klant in HR Core/HRSS (wordt 
besproken in implementatie) 

RFF11 Re-integratie code 0 = niet van toepassing 
1 = re-integratie, zelfde functie,zelfde werkgever 
2 = re-integratie, andere functie, zelfde werkgever 
3 = re-integratie, zelfde functie, andere werkgever 
4 = re-integratie, aanvraag voorziening 
5 = re-integratie, aanvraag scholing 

RFF11 Actiecode 0 = geen actie 
1 = conform afspraak 
2 = huisbezoek verzuimrapporteur 
3 = uitnodigen spreekuur BVK 
4 = uitnodigen spreekuur arts 
5 = uitnodigen spreekuur BMW 
6 = uitnodigen spreekuur psychiater 
7 = spoedcontrole 
8 = actie in overleg 
 
Mits goed aangestuurd door klant in HR Core/HRSS (wordt 
besproken in implementatie) 

GIS01 Doormelden Bedrijfsvereniging J, Nof - 

GIS01 Indicatie aangepaste arbeid N of - 

CIN01 Diagnosecode n.v.t. 

MOA01 Vast Brutoloon n.v.t. 

TAX01 Tariefgroep Loonbelasting n.v.t. 

FII01 Ziekengeld naar werknemer of 
werkgever 

 

FTX01 Opmerkingen n.v.t. 

ADR01 Woonadres werknemer  

COM11 Telefoonnummer woonadres  

COM11 Faxnummer woonadres  

ADR01 Verpleegadres werknemer  

COM11 Telefoonnummer verpleegadres  

COM11 Faxnummer verpleegadres  
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Implementatie werkgever / Arbo dienst 

Implementatie consultancy 

Het implementeren van de EDI koppeling naar Workbeein HR Core wordt uitgevoerd door een 
consultant van Visma | Raet.De werkgever is daarvoor de opdrachtgever. 

 

 Werkzaamheden Duur consultancy 

Standaard implementatie Intake met klant 

Inrichting in HR Core 

Instructie aan klant 

1 dag 

Meerwerk Bijv. testberichten Minimaal 1 dag extra 

 

De afstemming over de implementatie vindt plaats tussen de consultant, de werkgever en 
Workbee. De Arbodienst schakelt niet rechtstreeks met Visma | Raet. 

 

De gemiddelde doorlooptijd vanaf de opdrachtverstrekking tot de livegang bij een standaard 
implementatie verschilt per situatie.  

 

 Gemiddelde doorlooptijd 

HR Core (Beaufort) Online 

HR Core Education 

Hr Core Business 

5 weken 

HR Core (Beaufort) in huis 7 weken 

 

Uitganspunt bij deze doorlooptijd is dat de afstemming tussen Workbee en de Arbodienstafgerond 
is. Indien dit niet het geval is, kan dit de doorlooptijd verlengen. 

Gebruik koppeling 
De kosten voor het berichtenverkeer van de koppeling worden door Visma|Raet in rekening 
gebracht bij Workbee. Voorafgaand aan de implementatie verstrekt Workbee aan Raet de opdracht 
om de koppeling in gebruik te nemen. 
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Proces rondom implementatie 

Het volgende overzicht omschrijft stapsgewijs welk acties door welke partij uitgevoerd worden. 

 

1.  Werkgever →Visma | Raet  Visma | Raet verwijst werkgever naar Workbee 

2.  Workbee →Visma | Raet Workbee vult opdrachtformulierin en verstuurt deze aan 
Visma | Raet.  

3.  Visma | Raet ↔ Workbee Visma | Raet bevestigt ontvangst 

4.  Visma | Raet ↔Werkgever Visma | Raetaccountmanager of HCM consultant stemt opdracht 
voor consultancy af met werkgever. 

5.  Visma | Raet↔Werkgever Afdeling planning van Visma | Raetplant consultant in. 

6.  Visma | Raet↔ Werkgever Intakeen afstemming van de implementatie met HR Core 
applicatiebeheerder van werkgever 

7.  Visma | Raet↔ Werkgever 

Visma | Raet↔ Workbee 

Beoogde livedatum wordt afgestemd met werkgever en Workbee. 

8.  Visma | Raet→ Werkgever Inrichting EDI Workbee in HR Core 

9.  Visma | Raet→ Werkgever Instructie werking en gebruik EDI koppeling 

10.  Visma | Raet→ Werkgever 

Visma | Raet→ Workbee 

Bevestiging van implementatie 

11.  Werkgever→Workbee Bevestiging van 1e zending 

12.  Workbee → Werkgever 

Workbee →Visma | Raet 

Bevestiging ontvangst 1e zending 

Prijzen   

Onderstaand het kostenoverzicht die met de uitvoering van de werkzaamheden zijn gemoeid.  

Eenmalige installatiekosten Workbee  € 295,-  

Jaarlijkse licentiekosten: € 50 per maand voor 12 maanden € 600,- 

Kosten per afgeleverd bericht.  Er dient vooraf een strippenkaart te worden gekocht.  Schatting van de 
omvang van de strippenkaart op basis  van  X  aantal medewerkers.  

€ 0,80,-  

X aantal mdw =   totaal € .,.. 

Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW  

Let op: Voor de installatie kosten bij VISMA/RAET, wordt verzocht navraag te doen bij VISMA/RAET. Een prijsindicatie 
ligt op € 1.039,-. 
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