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Inleiding 

Wat is Verzekeringsinzicht.nl 
Met Verzekeringsinzicht.nl wordt invulling gegeven aan de wens om verzekeringen digitaal te kunnen 
inzien. Ook wordt hiermee inzage gegeven in de gegevens die verwerkt en vastgelegd worden. 

Wat is Verzekeringsinzicht.nl nog meer? 
Naast informatie over uw verzekeringen is er ook een archieffunctie waarin u documenten, 
correspondentie en polissen kunt terugvinden. Ook worden statistieken getoond zoals het verzuim 
en/of werknemers per naverrekening. Indien er een inkomensverzekering is afgesloten, is het ook 

mogelijk om een melding voor verzuim, herstel of deelherstel door te geven. Op termijn zullen nieuwe 
functionaliteiten toegevoegd worden waarover te zijner tijd meer informatie verstrekt zal worden. 

Hoe gebruikt u deze handleiding? 
Deze handleiding is geschikt voor de gebruiker die bevoegd is bedrijfsgegevens in te zien, waaronder 

financiële informatie en/of gegevens over het personeel. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn als er een 
inkomensverzekering is afgesloten, om een melding door te geven voor een werknemer. 

Indien de documentatie niet voldoende informeert, neemt u contact op met uw adviseur. 
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Werken met Verzekeringsinzicht.nl 

Inleiding 
Dit hoofdstuk behandelt het dagelijks gebruik van Verzekeringsinzicht.nl. Via de verzekeraar zijn er 
één of meerdere activatiebrieven verstuurd waarmee de gebruiker geactiveerd kan worden. 

Inloggen en uitloggen 

Inloggen 

Het inloggen op Verzekeringsinzicht.nl gaat als volgt: 

Stap Handeling
1 Ga met een internetbrowser naar Verzekeringsinzicht.nl (https://www.verzekeringsinzicht.nl) 
2 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op. 

Als de gegevens correct zijn, verschijnt het scherm waar een persoonlijke verificatiecode* 
opgegeven moet worden. 

3 Geef de persoonlijke code op. 
Als de code correct is, verschijnt het dashboard en kunt u aan de slag 

* De persoonlijke verificatiecode wordt per e-mail gestuurd naar het adres welke gekoppeld is aan de 
gebruiker. 
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Uitloggen 

Er zijn twee manieren om bij Verzekeringsinzicht.nl uit te loggen: 

' MZR UV \_`a oLZd]`XXV_p6

' Door de internetbrowser te sluiten met de afsluitknop. 
In de meeste gevallen het j`XV_`V^UV okruisjep in de bovenste balk. 
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Instellingen 

Inleiding instellingen 
De taal fR_ MVbjV\VbZ_XcZ_jZTYd)_] V_ XVXVfV_c fR_ UV XVSbeZ\Vb jZ[_ RR_ dV aRccV_ SZ[ oA_cdV]]Z_XV_p) 
Klik hiervoor op oInstellingenp rechtsboven.  

De instellingen worden bewaart op Verzekeringsinzicht.nl en gelden de volgende keer dat er ingelogd 

wordt. 

Instellingen wijzigen 

De instellingen zijn onderverdeeld in: 

' Persoonlijke gegevens; 

' Inloggegevens. 

Hieronder zullen de verschillende onderdelen beschreven worden. 

Persoonlijke gegevens 

Onder de persoonlijke gegevens staan gegevens waarmee contact opgenomen kan worden met de 
gebruiker. Naast de contactgegevens staat hier ook de taal waarin Verzekeringsinzicht.nl getoond 

wordt. 

Inloggegevens 

Onder inloggegevens staat informatie over het inloggen op Verzekeringsinzicht.nl. De gebruikersnaam 

(welke niet aangepast kan worden), het e-mailadres waar de persoonlijke verificatiecode naartoe 
wordt gestuurd en de mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen. 
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Dashboard 

Inleiding dashboard 
Het dashboard van Verzekeringsinzicht.nl toont verschillende soorten informatie waaronder gegevens 
van de adviseur, bedrijfsgegevens en een aantal knoppen om handelingen direct te regelen. Ook is 

het mogelijk om, afhankelijk van lopende verzekering(en), statistieken te tonen. 

Direct regelen 
Door middel van direct regelen kunt u snel en makkelijk een aantal handelingen uitvoeren. 

Afhankelijk van de rechten van een gebruiker kan deze lijst andere opties tonen. 
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Mijn gegevens 
Hier worden meerdere gegevens getoond van het bedrijf. Het KvK nummer bevat een link waarmee 
de gebruiker rechtstreeks naar de website van de Kamer van Koophandel wordt gestuurd. Ook staat 
hier de naam van uw adviseur en de uitvoerder van de volmacht vermeld. Door middel van de knop 

oNZ[jZXV_p g`bUd UV ^`XV]Z[\YVZU XVS`UV_ `^ UV SVUbZ[WcXVXVfV_c RR_ dV ]RdV_ aRcsen. Deze 
gegevens zijn ook terug te vinden via de menu optie oMijn gegevensp waar in een andere hoofdstuk 

verder op in gegaan wordt. 

<VjV XVXVfV_c jZ[_ ``\ dVbeX dV fZ_UV_ fZR UV ^V_e `adZV oEZ[_ XVXVfV_cp gRRb Z_ YVd f`]XV_UV 

hoofdstuk verder op in gegaan wordt. 
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Mijn gegevens 

Inleiding mijn gegevens 
Hier worden meerdere gegevens getoond van het bedrijf waaronder de KvK nummer en 
adresgegevens. 

A_UZV_ Vb XVXVfV_c _ZVd $^VVb% T`bbVTd jZ[_' Zc YVd ^`XV]Z[\ `^ fZR UV \_`a o9VUbZ[WcXVXVfV_c gZ[jZXV_p 
een verzoek in te dienen om deze aan te laten passen. 

Bedrijfsgegevens wijzigen 
<``b^ZUUV] fR_ YVd W`b^e]ZVb' gV]\V XVd``_U g`bUd _R YVd cV]VTdVbV_ fR_ UV \_`a o9VUbZ[WcXVXVfV_c 

gZ[jZXV_p' UZV_d e VV_ gZ[jZXZ_XcfVbj`V\ Z_ SZ[ MVbjV\VbZ_XcZ_jZTYd)_]) @Vd W`rmulier is onder andere 
verdeeld in algemene gegevens, het correspondentieadres en bezoekadres. Het is mogelijk om voor 

kk_ `W ^VVbUVbV XVXVfV_c VV_ gZ[jZXZ_XcfVbj`V\ Z_ dV UZV_V_) A_ UV \`]`^ o@eZUZXV XVXVfV_cp cdRRd 
de informatie welke op dit moment bij Verzekeringsinzicht.nl bekend is. Wanneer één van deze 
XVXVfV_c _ZVd T`bbVTd jZ[_' UR_ \R_ Z_ UV \`]`^ oNZ[jZXZ_Xp YVd Z_f`VbfV]U XVRTdZfVVbU g`bUV_ U``b `a 

het vinkveld te klikken. 

Na het indienen van het wijzigingsverzoek wordt er, ter bevestiging, een bericht gestuurd naar het e-

mailadres van de gebruiker. 
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Mijn actielijst 

Inleiding mijn actielijst 
Wanneer voor een werknemer een verzuim-, herstel- of deelhersteldmelding ingediend wordt, zullen 
er één of meerdere acties aangemaakt worden. Deze acties kunnen pas vanaf een bepaalde datum 

uitgevoerd worden. Daarnaast moeten deze acties voor een bepaalde datum uitgevoerd zijn.  

Actie uitvoeren 
Wanneer een actie uitgevoerd kan worden zal op het dashboard een melding getoond worden. Naast 

de melding op het dashboard zal het systeem ook e-mailberichten naar de daartoe bevoegde 
personen sturen. 

Afhankelijk van de rechten kan het zijn dat acties niet uitgevoerd kunnen worden door een gebruiker. 

Wanneer één of meerdere acties uitgevoerd kunnen worden, dan komt er een knop oActie uitvoerenp

beschikbaar bij de actie. Na het selecteren van deze knop, wordt er een vragenlijst geladen welke 
ingevuld dient te worden. Na het invullen van de vragenlijst is de actie afgerond en zal het verplaatst 

worden naar de lijst met ingediende actieverzoeken. 
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Mijn werknemers 

Inleiding mijn werknemers 
Om een melding door te geven voor een werknemer, moet de werknemer aanwezig zijn in 
Verzekeringsinzicht.nl met een actieve dienstverband. In het overzicht worden standaard alle 

werknemers met een actieve dienstverband getoond. Het is ook mogelijk om dit overzicht aan te 
passen zodat u alle werknemers zonder een actieve dienstverband ziet of alles. Vanuit het overzicht is 

het mogelijk om gegevens van de werknemer te bekijken of naar de lijst met meldingen te gaan. Ook 
is het mogelijk om vanuit het overzicht een nieuwe werknemer toe te voegen. 

Werknemer toevoegen 
Het toevoegen van een nieuwe werknemer kan op drie manieren, namelijk via het dashboard onder 
oDirect regelenp, als menuoptie oNieuwe werknemerp onder oMijn werknemersp of via de knop 

oToevoegenp op het oWerknemersoverzichtp.  
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Stap 1 - Werknemer 

Voor het toevoegen wordt er eerst gevraagd naar de geboortedatum en het geslacht. Indien er 
werknemers bestaan met dezelfde geboortedatum en geslacht wordt er een lijst getoond met deze 

werknemers. Wanneer er geen werknemers bestaan met dezelfde gegevens, dan wordt de 
mogelijkheid geboden om gegevens in te vullen.  

Het gaat om persoonsgegevens waaronder de naam, het woonadres en het postadres indien deze 

anders is. 

Wanneer de gegevens zijn ingevuld, wordt na het selecteren van oOpslaanp de mogelijkheid geboden 
om een dienstverband in te vullen. 
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Stap 2 - Dienstverband 

Voor het dienstverband moet een begindatum ingevoerd worden. 

Na het invoeren van een datum wordt het mogelijk om extra informatie over het dienstverband in te 
voeren. Voor het soort contract kan gekozen worden tussen bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Indien 

gekozen wordt voor bepaalde tijd moet er een einddatum ingevoerd worden. Daarna moet er een 
functieomschrijving ingevoerd worden. Wat zijn de werkzaamheden? Hier kan onder andere gekozen 
worden uit administratief, commercieel, (zware) handarbeid. Daarna moet het aantal uren per week 

dat de werknemer gaat werken ingevoerd worden én of het dienstverband fulltime of parttime is. 

Wanneer de gebruiker ook bevoegd is om salarisinformatie in te zien en te bewerken, wordt na het 
selecteren van de knop oOpslaanp de mogelijkheid geboden om salarisinformatie aan te leveren. 

Stap 3 - Salaris 

Voor het salaris moet, net zoals bij een dienstverband, eerst een begindatum ingevoerd worden. 

Na het invoeren van een begindatum kan het verzekerd SV-loon ingevoerd worden. Het verzekerd 

SV-loon per periode moet een getal zijn. Daarna kan bij periode gekozen worden uit onder andere 
dag, maand, 4 weken of jaar. 

Op basis van het SV-loon en de periode wordt er een geschat jaarloon berekend en getoond. 

Na het invoeren van de gegevens van de werknemer, het dienstverband en, wanneer bevoegd, het 

salaris, wordt de gebruiker naar het overzicht van de werknemer doorverwezen. Daarna is het 
mogelijk om een melding aan te maken voor de werknemer. 
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Mijn verzuimmeldingen 

Inleiding mijn verzuimmeldingen 
Doormiddel van mijn verzuimmeldingen krijgt u de mogelijkheid om alle meldingen te bekijken en 
nieuwe meldingen in te dienen. Het overzicht toont standaard alle openstaande meldingen en kan 

gewijzigd worden om alle of gesloten meldingen te tonen. Ook is het mogelijk om een nieuwe melding 
toe te voegen. In het overzicht worden verzuim- en (zwangerschap) verlofmeldingen getoond.  

Melding toevoegen 
Om een melding in te dienen zijn er een aantal mogelijkheden beschikbaar:  

' Via het dashboard is het mogelijk via oDirect regelenp; 

' Via het verzuimoverzicht én oNieuwe verzuimmeldingp onder oMijn verzuimmeldingenp; 

' Maar ook via verzuimmeldingen bij het bekijken van een werknemer. 

Na het indienen van de melding worden er een aantal acties aangemaakt welke voor een bepaalde 
datum uitgevoerd moeten zijn. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk oMijn actielijstp. 


