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Instructie nieuwe medewerker
aanmelden
In deze instructie leggen we uit hoe u een nieuwe medewerker kunt aanmelden.

Stap 1
Ga naar: www.richting.nl/inloggen. En klik op ‘Inloggen Xpert Suite’ onder werkgevers. Vul je
inloggegevens in en klik op inloggen. Vervolgens kom je terecht op de homepagina.

Stap 2
Klik onder ‘Acties’ op ‘Werknemer toevoegen’:
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Vervolgens wordt u doorgestuurd naar het volgende scherm:

Stap 3
Vul de verplichte velden in (met het rode sterretje). Bij het invullen van het BSN-nummer is het
belangrijk om het vierkantje aan te klikken. Vervolgens kunt u het BSN-nummer invoeren en de
reden opgeven waarom u het BSN-nummer toevoegt.
Bij ‘Controlebewijs’ vult u of u een controle heeft uitgevoerd of het BSN-nummer correct is:
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Wanneer u medewerkers wilt aanmelden met zowel de eigen naam als de partnernaam, vinkt u
het vierkantje aan ‘Partner naam opgeven’. Vervolgens kunt u de velden invullen en bij ‘Naam
hantering” aangeven welke naam u wilt hanteren in de correspondentie.

Stap 4
Na de algemene gegevens, vult u bij iedere medewerkers de adresgegevens in:
- Vul de achternaam, voorletters en het geslacht in en vervolgens de postcode (zonder
spatie) en huisnummer. Het adres verschijnt automatisch
- Vul bij ‘Telefoon werk’ en/of ‘Telefoon mobiel’ het telefoonnummer in. Hoewel hier geen
sterretje bij vermeld staat, is het wenselijk om deze gegevens vast te leggen i.v.m. de
bereikbaarheid.
- Vul bij ‘E-mailadres werk’ het e-mailadres in. Dit is ook geen verplicht veld, maar wenselijk
om in te vullen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van een spreekuur.
Bij gebruikmaken van het notitieveld, let dan op dat u hier geen medische of andere
privacygevoelige informatie invult:
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Stap 5
Vervolgens kunt u de gegevens invullen rondom het dienstverband.
- Vul bij de verplichte gegevens het dienstverband in: te beginnen met de afdeling. Klik
indien er nog geen standaard afdeling is ingevuld op ‘+ Afdeling toevoegen’ om een
afdeling toe te voegen.
- Bij het invullen van een afdelingscode kiest u voor een 4-cijferige code. Deze mag u zelf
bedenken.

-

Wanneer u contactpersoon niet bekend is, vult u een ‘.’ of ‘*’ in en klikt u op ‘Opslaan’.
Vervolgens voert u de startdatum in van het dienstverband. Het systeem geeft
automatisch de huidige datum weer. Het is van belang dat u de juiste startdatum invult.
De datum van het ziekmelden moet altijd na de datum in dienst zijn. U kunt de datum
aanpassen door op kalendertje te klikken:
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-

Bij ‘Functiegroep’ en ‘Functie’ klikt u op het vergrootglas zodat er een keuzemenu verschijnt
waaruit u kunt kiezen:

-

Wanneer de juiste functie niet in het menu staat, kunt u deze toevoegen door te klikken op
‘+ Nieuwe functie toevoegen’:

-

Vul de nieuwe functienaam in met bijbehorende code (deze code kunt u zelf bedenken en
mag ook een standaard.nummering zijn)
Klik op ‘Voeg toe’. Tot slot kunt u de gegevens vastleggen door op ‘Opslaan’ te klikken.

-

