DOORGEVEN WIJZIGINGEN
IN MIJN AMERSFOORTSE
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1. Aanmelden nieuwe medewerker
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2. Wijzigen bestaande medewerker
Uit dienst melden
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1.

AANMELDEN NIEUWE MEDEWERKER

Gegevens medewerker(s)

- Als u ingelogd bent, ziet u een overzicht van uw verzekeringen.
- Door op het icoontje   
te klikken, komt u op het tabblad Medewerkers.
- U kunt medewerkers zoeken met behulp van een zoekterm, bijvoorbeeld een (deel van de) achternaam, en met behulp
van het zoekfilter.
- Om de details van een medewerker te zien, klikt u aan de linkerzijde op het + teken.

Aanmelden nieuwe medewerker

- Om een nieuwe medewerker in dienst te melden klikt u links boven op Aanmelden medewerker.
- Er verschijnt een scherm waar u de gegevens van de medewerker kunt invullen. De velden met een * zijn altijd verplicht.
Afhankelijk van de soort verzekering kan het BSN en adres ook verplicht zijn.
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- Als alle gegevens van de medewerker zijn ingevuld kunt u deze opslaan en nog een medewerker toevoegen door te
kiezen voor Opslaan en nog een medewerker aanmelden.
- Bent u klaar met aanmelden dan kiest u voor Opslaan in verzendlijst.

- U krijgt een overzicht te zien van de medewerkers inclusief de nieuw aangemelde medewerkers.
- Om de aanmelding(en) actief te maken klikt u op Wijzigingen versturen.
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2.

WIJZIGEN BESTAANDE MEDEWERKER

- Uit dienst melden
- Wijzigen dienstverband
- Wijzigen salaris/overige gegevens
- Om een wijziging door te voeren op een bestaande medewerker klikt u op wijzigen/afmelden. U krijgt dan een aantal
mogelijkheden aangeboden.
- Wijzigt u het adres van een medewerker waar op dat moment een claim voor loopt? Dan moet u dit ook doorgeven aan
uw arbodienst.

Uit dienst

- Wilt u een medewerker uit dienst melden dan kiest u voor Invoeren einddatum dienstverband.
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Wijzigen dienstverband

- Wilt u het dienstverband van een medewerker wijzigen dan kiest u voor Invoeren wijzigen dienstverband.
U kiest hier het nieuwe dienstverband en per welke datum dit is ingegaan.

Wijzigen salaris/overige gegevens
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- Wilt u het adres, BSN, geboortedatum of salaris van uw medewerker wijzigen dan kiest u voor
Invoeren wijzigen overige gegevens.

