Mijnbedrijfszorg.nl

Eerste hulp voor de
hoofdaccounthouder

Beste hoofdaccounthouder,
U kunt aan de slag, want Mijnbedrijfszorg.nl staat
klaar voor gebruik. Per e-mail heeft u de inlogcode
ontvangen. Heeft u nog geen inlogcode? Stuur dan
een e-mail naar info@mijnbedrijfszorg.nl.

In dit boekje vindt u de volgende informatie:
uw rol als hoofdaccounthouder
rol van andere accounthouders
uw account klaarmaken voor gebruik
veelgestelde vragen
bericht voor uw intranet of nieuwsbrief
Wij waarderen uw feedback. Laat weten hoe u
Bedrijfszorg ervaart op Mijnbedrijfszorg.nl.
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Uw rol als
hoofdaccounthouder
Als hoofdaccounthouder krijgt u op Mijnbedrijfszorg.nl
toegang tot alle informatieniveaus van het portaal. U kunt
interventies aanvragen en u kunt als enige gebruiker:
akkoord geven op de licentieovereenkomst
kwartaalfacturen ontvangen
onbeperkt subaccounts aanmaken voor
andere aanmelders

De rol van andere accounthouders
Zijn er collega’s die zich ook moeten kunnen aanmelden?
Voor hen maakt u eenvoudig subaccounts aan. De juiste
rechten worden dan automatisch toebedeeld.

Iemand anders aanmerken
als hoofdaccounthouder?
Stuur een e-mail naar
info@mijnbedrijfszorg.nl
en we passen het direct aan.

Wie kan er gebruik maken
van welke functionaliteiten?
Niet alle gebruikers van Bedrijfszorg kunnen gebruik maken
van evenveel functionaliteiten. Hieronder een kort overzicht
van wie er gebruik kan maken van welke functionaliteiten.
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In vier stappen
aan de slag!
Als hoofdaccounthouder van uw organisatie geeft u bij
uw accountmanager van VGZ, IZA of UMC aan dat u
gebruik wilt maken van Bedrijfszorg. Daarna doorloopt u
de volgende stappen:

1 Overeenkomst tekenen
	Nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken
van Bedrijfszorg, ontvangt u een e-mail om akkoord
te geven op de licentie- en verwerkersovereenkomst.
Hiervan ontvangt u een bevestiging.

2 Inloggen
	Na het akkoord op de licentie- en
verwerkersovereenkomst ontvangt u een inlog en
wachtwoord. Log hiermee in op Mijnbedrijfszorg.nl en
pas het wachtwoord aan.

3 	Activeren van subaccounts
	Als hoofdaccounthouder kunt u zelf subaccounts
aanmaken.

Zo activeert u een subaccount:
1. Log in op Mijnbedrijfszorg.nl.
2. Klik rechtsboven op Profiel en
ga naar Gebruikersbeheer.
3. Vul de gegevens in en klik op Toevoegen.
4. De nieuwe gebruiker krijgt een bevestiging per e-mail.
Het subaccount is nu geactiveerd en kan meteen
worden gebruikt.
Let op: de bedrijfsarts van uw organisatie kunt u niet
zelf toevoegen. Hieronder leest u hoe een bedrijfsarts
toegang krijgt tot Bedrijfszorg.

4 Toevoegen van de bedrijfsarts
	Wilt u uw bedrijfsarts toegang geven tot Bedrijfszorg?
Dat kan! Stuur een e-mail met zijn of haar naam
en AGB-code naar info@mijnbedrijfszorg.nl. De
bedrijfsarts ontvangt dan van ons de inloggegevens.
De bedrijfsarts kan interventies waar een
medische bevoegdheid voor nodig is aanvragen.
Denk aan Korte Psychologische Zorg, Intensieve
Psychologische Zorg of Expertise.
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Interventie voor
een medewerker:
van aanvraag tot
behandeling

Een interventie aanvragen
1. Log in op Mijnbedrijfszorg.nl.
2.	Kies een categorie: mentaal, fysiek of leefstijl.
3. 	Kies een interventie en klik op aanvragen.
4. 	Vul de gegevens in en verstuur de aanvraag.

Toestemming door de medewerker
5. 	De medewerker ontvangt per e-mail een verzoek om
toestemming te geven voor het doorsturen van zijn of
haar gegevens.
6. 	Na toestemming wordt de aanmelding doorgestuurd naar
de zorgaanbieder. Als de medewerker geen toestemming
geeft, worden alle persoonsgegevens verwijderd en wordt
de aanmelding geannuleerd.

Start en beëindiging van de
daadwerkelijke behandeling
7. 	Nadat de zorgaanbieder de
toestemming heeft ontvangen,
neemt deze contact op met
de medewerker en wordt
de behandeling gepland en
uitgevoerd.
8. 	Is de behandeling afgelopen? Dan
brengt de zorgverlener ons op de
hoogte van de duur en het aantal
behandelingen. Op basis hiervan
worden de gemiddelden getoond in
de effectmeting.
9. 	De medewerker kan via een online
enquêteformulier laten weten hoe
hij of zij de interventie heeft ervaren.

Bericht voor op uw
intranet
of voor in uw
nieuwsbrief
Motiveer uw medewerkers om aan de slag te
gaan met hun gezondheid door gebruik te
maken van onze diensten. We hebben alvast een
bericht voor in uw nieuwsbrief of voor op uw
intranet klaargezet. Dit kunt u vinden op:
Mijnbedrijfszorg.nl/BerichtVoorMedewerkers.

Bedrijfszorg is onderdeel van:

Heeft u vragen?
info@mijnbedrijfszorg.nl
088 - 131 31 80
Mijnbedrijfszorg.nl

