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Lees meer over de voordelen 
op de volgende pagina’s. 

Uw medewerker kan deel-
nemen aan digitale consulten 

met de (bedrijfs)arts.

De rapportage van de (bedrijfs)
arts komt altijd veilig aan.

Altijd inzicht in 
openstaande afspraken en 
de vaste contactpersoon.

Het opvragen van medische 
informatie verloopt een stuk 

gemakkelijker en sneller.

Uw medewerker kan zelf 
informatie voor het UWV 

downloaden bij langdurig verzuim.

Uw medewerker draagt zelf 
bij aan een duurzaam herstel.

De bewaartermijnen zijn 
automatisch vastgelegd.

Waarom een eigen werknemersportal? Het is een veilige 
en gemakkelijke manier om te communiceren.

Dit zijn de voordelen van de werknemersportal.



Werknemersportal CAMAS
Een veilige manier van communicatie tussen 
Perspectief en uw medewerker

De werknemersportal (CAMAS) is een goed beveiligde omgeving van 
Perspectief waarin uw medewerkers inzicht hebben in hun eigen (verzuim)
dossier. De werknemersportal is een vast onderdeel van onze dienstverlening. 
Alle communicatie richting uw medewerkers verloopt via dit portal. Zo delen 
we rapportages, terugkoppelingen en andere informatie van onze professionals 
rechtstreeks via dit portal met uw medewerkers. Ook versturen we via dit 
portal uitnodigingen voor afspraken met bijvoorbeeld de (bedrijfs)arts en 
vragen we via dit portal medische informatie op.

Hoe werkt de werknemersportal?
Zodra het nodig is, ontvangen uw medewerkers een persoonlijke mail op het doorgegeven mailadres om een account 
voor de werknemersportal aan te maken. Hebben de medewerkers al een account, dan krijgen zij een mail waarmee ze 
het bericht dat voor hen klaarstaat in de werknemersportal kunnen lezen. Het is ook mogelijk om direct bij de start van de 
dienstverlening een medewerker uit te nodigen voor de werknemersportal. Uw medewerkers krijgen dan als het nodig is 
alleen een mail dat er een bericht klaarstaat. 

Waarom een eigen werknemersportal?
Wij werken met privacygevoelige informatie van medewerkers en willen natuurlijk niet dat deze informatie bij verkeerde 
personen terecht komt. Wij mogen alleen direct communiceren over medische informatie van uw medewerker met de 
medewerker zelf. Deze informatie mag volgens de privacyrichtlijnen niet in een andere omgeving, zoals in uw HR-systeem, 
terechtkomen. Door gebruik te maken van de e-mail is de kans op datalekken groot. Met de werknemersportal kunnen 
we op een veilige manier informatie verstrekken aan uw medewerkers. Dit komt onder andere doordat wij gebruik maken 
van two factor authentication en doordat wij controle hebben over de informatie die wij via de werknemersportal met uw 
medewerkers delen. Alleen eventuele werk(aanpassingen) en/of adviezen delen wij met u. Dit doen wij via een koppeling 
met uw eigen HR-systeem of via uw eigen CAMAS-omgeving (werkgeversportal). 

Verdere voordelen werknemersportal

1 De rapportage van de (bedrijfs)arts komt altijd veilig terecht bij de medewerker.

De rapportage van de (bedrijfs)arts komt altijd veilig terecht bij de medewerker.4
3 Uw medewerkers die langdurig verzuimen, kunnen via de werknemersportal zelf informatie voor het UWV 

downloaden. Dit scheelt werk (en dus tijd) voor uw eigen HR-medewerkers.

2 Uw medewerkers hebben altijd inzicht in openstaande afspraken en hun vaste contactpersoon.

Lees verder op de volgende pagina.



Digitale vragenlijsten
Ook voor de digitale vragenlijsten gebruiken wij de werknemersportal. De digitale vragenlijsten zijn korte vragenlijsten die 
uw medewerkers invullen kort nadat u ze heeft ziekgemeld. Hiermee krijgen wij meer inzicht in de (verzuim)situatie en 
kunnen we u en uw medewerkers beter begeleiden. Meer informatie over de digitale vragenlijsten vindt u hier. 

Heeft u nog vragen over de werknemersportal?
Voor meer informatie over uw begeleiding kunt u contact opnemen met Perspectief via 0341 - 438 700. Heeft u ICT-vragen? 
Neem dan contact op met de Helpdesk via werknemersportal@camasit.nl of 0341 - 438 707.

In de werknemersportal vullen de medewerkers vragenlijsten in waarmee we hen stimuleren om zelf actief bij te 
dragen aan een duurzaam herstel.5

Het opvragen van medische informatie verloopt een stuk gemakkelijker en sneller, aangezien medewerkers de 
machtiging hiervoor direct digitaal kunnen ondertekenen. Ze hoeven de stukken dus niet meer per post te 
versturen. Daarnaast zorgt een QR-code op de machtiging en op de medische informatie ervoor dat we de 
informatie gelijk aan het juiste dossier kunnen koppelen.

6

De bewaartermijnen zijn automatisch vastgelegd. Denk hierbij aan het verwijderen van persoonsgegevens (twee jaar 
na einde dienstverband) of financiële gegevens (zeven jaar na einde dienstverband).7

https://www.perspectief.eu/Portals/57/Documenten/Digitale verzuimintake Perspectief (werkgever).pdf?ver=2022-09-01-160611-143
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