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Activeren relatie 

 

Om toegang te krijgen tot verzekeringsinzicht is het van belang dat een relatie zijn account activeert. Hiervoor ontvangt de klant 

een gebruikersnaam en een activatiecode. De gebruikersnaam is gebaseerd op het relatienummer van de relatie, zodat op basis 

van de gebruikersnaam een relatie is te herleiden.  

 

Voorbeeld; relatienummer is 30123456, de gebruikersnaam is dan R30123456-001.  

 

Op loyalis.verzekeringsinzicht.nl/activeren kan een relatie zijn account activeren. 

 

Met het activeren van het account dient de relatie de gebruiker te voorzien van identificatiegegevens, waarmee het mogelijk is 

om met de gebruiker te communiceren (inlogcode, actiemails, etc.),de gebruiker te identificeren (naam, etc.) en de gebruiker te 

faciliteren (taalkeuze). 

 

De relatie geeft daartoe voor de beoogde gebruiker navolgende informatie op in het activatiescherm, die vervolgens aan de 

gebruiker gekoppeld zijn: 

➔ wachtwoord  

➔ E-mail adres voor communicatie  

➔ Telefoonnummer t.b.v. meervoudige authenticatie  

➔ Taal  

 

Daarnaast wordt de gebruiker gevraagd kennis te nemen van,  in te stemmen en akkoord te gaan met de meest recente versie 

van de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden elektronische diensten. 
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Inloggen in Verzekeringsinzicht 

Op loyalis.verzekeringsinzicht.nl kan een relatie inloggen met 

de ontvangen gebruikersnaam (R30XXXXXX-001) en het zelf 

gekozen wachtwoord. 

 

Na het selecteren van de button ‘inloggen’ de relatie op het 

opgegeven e-mailadres een activatiecode. Indien deze niet 

wordt ontvangen door de gebruiker (controleer altijd de 

Spam box), kan de relatie ook een code via SMS laten sturen 

naar het opgegeven telefoonnummer. 
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Verzekeringsinzicht - Dashboard 

Nadat de relatie zijn activatiecode heeft ingevoerd beland de relatie op zijn dashboard binnen verzekeringsinzicht. 

In het linkermenu zijn de mogelijke functies voor de relaties benaderbaar 

Via het menu ‘direct regelen’ kan de relaties een aantal acties versneld uitvoeren, zoals het toevoegen van een werknemer of het 

doorgeven van een melding.  

Op het dashboard staat ook een handleiding, waarin de basisfunctionaliteiten worden toegelicht en uitgelegd. 
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Melding - Invoeren van de verzuimmelding (42e week) 

Vanuit de polisvoorwaarden is de relatie gehouden aan het opgeven van verzuim dat de 42e week heeft bereikt (geteld vanaf de 

eerste ziektedag).  

Het staat de relatie vanzelfsprekend vrij om verzuim eerder op te geven. 

Een verzuimmelding kan zowel vanuit de werknemersadministratie, tabblad verzuimmelingen door op de knop [nieuwe 

verzuimmelding toevoegen] te klikken als via direct regelen op het dashboard worden uitgevoerd. 

Bij het opgeven van de verzuimmelding zijn een aantal zaken van belang. 

 

o De eerste ziektedag (voor het bepalen van de juiste duur) 

o Soort (altijd Verzuim) 

o Het AO% 

o De vermoedelijke duur 

o Eventueel Vangnet, No-risk of ongeval status 

 

Nadat de melding is ingevoerd ontvangt de indiener (gebruiker) een 

bevestiging van de melding 
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Melding - Signalering van acties in Verzekeringsinzicht (Dashboard) 

Op basis van de melding worden vaste periodieke acties of op aangeven van een schadebehandelaar van de maatschappij 

klaargezet in verzekeringsinzicht. Op de begindatum en voor de verloopdatum van de actie ontvangt de gebruiker daarvoor een 

herinnering op zijn opgegeven e-mailadres. Daarnaast verschijnt er een indicator (balk) boven in het dashboard van de gebruiker. 

De kleur van de balk geeft de urgentie aan. 

➔ Blauw: Er staat een actie Open 

➔ Geel: De actie bereikt de einddatum om uit te voeren 

➔ Rood: De actie had uitgevoerd moeten zijn. Einddatum overschreden 
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Melding – Actielijst  

Via het menu-item ‘Mijn Actielijst’, maar ook door op de link in de gekleurde indicatorbalk te klikken komt de relatie terecht in de 

actielijst. 

De Actielijst toont een overzicht van toekomstige  en openstaande acties. Middels het filter bovenin het scherm kunnen ook reeds 

gesloten of ingediende acties worden getoond. 

Acties kunnen worden geopend vanaf het moment dat de begindatum is bereikt.  
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Actielijst – Periodieke controle indienen (42e week) 

Één van de standaard acties bij WIA is de Periodieke controle bij het verstrijken van de 42e week na de 1e ziektedag.  

Los van deze periodieke meldingscontrole kan een schadebehandelaar andere controlelijsten klaarzetten voor de relatie. 

Hieronder wordt de 42e week controle getoond. 

Bij elk formulier wordt gevraagd de AO opbouw te controleren en zonodig aan te passen. Dit is van belang voor het vaststellen 

van eventuele voorzieningen en het voorkomen van onnodige WIA aanvragen indien het dossier onverhoopt open is blijven staan. 

 

o Na het indienen vindt  controle plaats door de Maatschappij. Afhankelijk van de input kunnen vervolgacties worden 

geplaatst of contact worden opgenomen. Ook is het mogelijk dat de Maatschappij de ingediende input afkeurt. Er 

wordt dan gevraagd opnieuw de actie te behandelen. 
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Actielijst – Periodieke controle indienen (WIA aanvraag) 

Één van de standaard acties bij WIA is de Periodieke controle bij het bereiken van de 93e week na de 1e ziektedag in verband met 

een vermoedelijke WIA aanvraag.  

Los van deze periodieke meldingscontrole kan een schadebehandelaar andere controlelijsten klaarzetten voor de relatie. 

Met deze Periodieke controle wordt ook de WIA beschikking opgevraagd, zodat de Maatschappij kan oordelen of er recht is op 

dekking onder de afgesloten polis van de relatie.  

o Na het indienen vindt  controle plaats door de Maatschappij. Afhankelijk van de input kunnen vervolgacties worden 

geplaatst of contact worden opgenomen. Ook is het mogelijk dat de Maatschappij de ingediende input afkeurt. Er 

wordt dan gevraagd opnieuw de actie te behandelen. 

o De Maatschappij zet op basis van de ingediende beschikking de melding om in een WIA dossier 
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WIA dossier 

Nadat de Maatschappij de beschikking heeft beoordeeld en verwerkt wordt het dossier omgezet in een WIA melding. 

o Vanaf dit moment is het mogelijk om bij de WIA-melding een betaling aan te vragen. Hiervoor is vanzelfsprekend een 

betaalbeschikking van het UWV vereist. 

o Daarnaast is het mogelijk om op het WIA dossier een beschikking te uploaden. Alle beschikkingen worden na validatie 

van de maatschappij verwerkt. 
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WIA Dossier - Betalingsaanvraag indienen / uploaden 

Vanaf het moment dat een dossier is omgezet naar een WIA dossier is het mogelijk een betaling aan te vragen o.b.v. een 

Betaalbeschikking UWV. De gebruiker dient hiertoe de knop [Betaling aanvragen] achter het betreffende dossier te selecteren. 

 

o In het formulier om de betaling aan te vragen dient de relatie een 

aantal gegevens op te voeren uit de betaalbeschikking van het 

UWV.  

o Daarnaast dient de beschikking ter controle toegevoegd te 

worden (eventuele andere betrokkenen dienen hierin onleesbaar 

gemarkeerd te worden. 

o Afhankelijk van de keuze van de relatie om de betaling aan het 

UWV zelf te verrichten, dan wel direct door de Maatschappij aan 

het UWV te laten uitvoeren is een betaalbewijs vereist (ter 

voorkoming van fraude of faillissementsrisico’s). 

 

Nadat het betaalverzoek is ingediend, wordt deze door de Maatschappij 

beoordeeld.  

o Gedurende de beoordeling is het niet mogelijk om nog een 

betaling op het dossier in te dienen  

o Nadat de betaling is goedgekeurd verschijnt deze in het tabblad 

betalingen 

 

  



 
Handleiding Verzekeringsinzicht WGA-ERD Verzekering        13 

 

WIA Dossier - Betalingsaanvraag – Inzien 

Vanaf het moment dat een betaling is gefiatteerd is deze zichtbaar in het tabblad [Betaling] achter de betreffende Medewerker. 
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Beschikking – Indienen / uploaden 

Vanaf het moment dat een dossier is omgezet naar een WIA dossier is het mogelijk een beschikking toe te voegen aan de 

administratie. 

 

o In het formulier om de beschikking in te dienen dient de relatie een 

aantal gegevens op te voeren uit de betaalbeschikking van het 

UWV.  

o Daarnaast dient de beschikking ter controle toegevoegd te worden  

 

Nadat de beschikking betaalverzoek is ingediend, wordt deze door de 

Maatschappij beoordeeld.  

o Gedurende de beoordeling is het niet mogelijk om nog een 

betaling op het dossier in te dienen  

o Nadat de betaling is goedgekeurd verschijnt deze in het tabblad 

betalingen 
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Beschikking – Inzien 

Vanaf het moment dat een beschikking is gefiatteerd is deze zichtbaar in het tabblad [Beschikking] achter de betreffende 

Medewerker. 

 

 

 

 

 

 

 


