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Instructie zelfregistratie
Vanaf nu kunt u zelf uw medewerkers uitnodigen om een PMO in te plannen. Hiermee ondersteunt
u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, kunt u uitval voorkomen én voldoet u aan uw
wettelijke verplichtingen.
In onderstaande instructies leest u hoe u zich op de juiste manier registreert en hoe u de
uitnodigingen voor uw medewerkers aanmaakt.

Registreren als werkgever
Via deze link komt u op de pagina waar u zich als opdrachtgever kan registreren. Het volgende
scherm wordt getoond:

Vink het vakje voor ‘Facturatiedetails wijken af’ aan indien wij andere gegevens dienen te
gebruiken voor facturatie.

Indien u niet wilt dat op de factuur zichtbaar is welke medewerker heeft deelgenomen, vinkt u het
vakje voor ‘Toon geen persoonsgegevens op de facturen’.
Als u de gegevens volledig heeft ingevuld, klikt u op ‘Indienen’.

https://richting.afspraken.site/public/debtor/registration/request
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Bevestiging van registratie
Nadat u het formulier heeft ingediend, ontvangt u een mail van no-reply@richting.afspraken.site
met daarin de bevestiging van registratie en het een toelichting van de vervolgstappen.
Houd voor de zekerheid ook uw spambox in de gaten.

Stel uw wachtwoord in door op de daarvoor bestemde link te klikken.
Vervolgens kunt u middels de volgende link inloggen op uw werkgeverswebsite. Gebruik hiervoor
de gebruikersnaam uit de bevestigingsmail en het door uzelf gekozen wachtwoord.

https://richting.afspraken.site/corporate/login
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Inrichten werkgeverswebsite

Twee-factor authenticatie
Wanneer u bent ingelogd op de werkgeverswebsite, komt u op het dashboard van uw pagina
terecht.

Hoewel het niet verplicht is om gebruik te kunnen maken van de site, raden wij u aan om de
twee-factor authenticatie voor uw account te activeren. Dit doet u door op de rode tekst ‘Klik hier
om 2FA te gaan gebruiken.’ te klikken. U wordt dan doorgestuurd naar onderstaand scherm.

Klik op ‘Zet aan’ en volg de instructies op de website.

Activeren planning
Onder het tabblad ‘Sites’ kunt u instellen welke onderzoeken u uw medewerkers wil aanbieden.

Hiervoor klikt u op de groene knop met de tekst ‘+ Voeg standaard diensten toe’.

Selecteer in het pop-up scherm de dienst ‘Preventief medisch onderzoek voor het MKB’ toe door op
de blauwe knop erachter te klikken.
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De gekozen dienst is nu zichtbaar in de lijst van diensten.

Het is nu mogelijk om uw medewerkers uit te nodigen voor deelname.

Uitnodigen medewerkers
Er zijn twee manieren waarop u uw medewerkers kan uitnodigen voor deelname aan het PMO.

Optie 1 - Link delen met medewerkers
Klik in het tabblad ‘Sites’ op de titel van het onderzoek.

Kopieer de URL door op het kopie-icoon erachter te klikken.
Let op: In het geval dat de URL als ‘Offline’ staat weergegeven, dient uw account nog geactiveerd
te worden door een medewerker van Richting. U kunt hiervoor mailen naar vitaliteit@richting.nl.

Door deze link met uw medewerkers te delen, geeft u ze de mogelijkheid om op onderstaande site
zelf een afspraak te maken voor het PMO.

mailto:vitaliteit@richting.nl
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Optie 2 - Afspraak reserveren
Het is ook mogelijk dat u zelf een tijdslot voor de medewerker reserveert en haar of hem hier
vervolgens een uitnodiging voor stuurt.

Dit kan door naar het tabblad ‘Maak’ onder ‘Reserveringen’ te gaan.

Klik vervolgens op ‘Selecteer’ achter het onderzoek dat u uw medewerker wil aanbieden.

Kies het moment waarop u de afspraak wil inplannen door op een tijdstip naar keuze te klikken.
Let hierbij ook op de locatie en datum van de afspraak.

Vul in onderstaand veld het emailadres van de uit te nodigen medewerker in en klik op ‘Ga door’.

De medewerker ontvangt per mail een uitnodiging voor de afspraak.


