Dashboard

Wat is Vanbreda Dashboard?

Hoe werkt het Dashboard?

Vanbreda Dashboard is ontwikkeld voor werkgevers. De werkgever
wordt geholpen door tijd te besparen op de administratie
van zijn werknemersverzekeringen. Daarnaast biedt het
de werkgever de mogelijkheid om hierdoor beter te communiceren
met zijn werknemers en hen aan te geven wat hij als
werkgever voor hem of haar betaalt. Ook bestaat de mogelijkheid
dat de werknemer een geheel gepersonaliseerd overzicht
krijgt van de diverse verzekeringen en de specifieke bedragen
die voor hem of haar van toepassing zijn.

Stap voor stap
Al uw werknemers komen in één database te staan. Het
systeem wordt ingericht aan de hand van de verzekeringen
die u als werkgever heeft toegezegd aan uw werknemers.
U voert zelf het beheer over de database. Dit gaat via de
volgende stappen:
•

Met een eigen, unieke code logt u in via de button op
onze site: www.vanbredanl.com. U komt dan meteen
in het hoofdmenu terecht;

•

Vervolgens kunt u wijzigingen doorvoeren die van
invloed zijn op de collectieve verzekeringen. Zo kunt u
bijvoorbeeld een werknemer in of uit dienst melden,
salarismutaties doorvoeren en/of andere veranderingen
aanbrengen die van invloed zijn op het verzekeringspakket
van uw werknemers;

•

Uw wijzigingen worden direct getoond en automatisch
verwerkt;

•

Alle wijzigingen worden door Dashboard direct aan de
betrokken verzekeraars gestuurd. U hoeft dus niet meer
separaat met verzekeraars te communiceren;

•

De werknemer krijgt een “atlas” toegestuurd, waarin
uitleg wordt gegeven over het verzekeringspakket,
desgewenst in het Engels. Bovendien worden in deze
“atlas” de premies en eigen bijdragen vermeld.

Gemak en voordeel dus voor werkgever én werknemer
Vanbreda Dashboard is een volledig geautomatiseerde
database, waarin de gegevens van iedere werknemer overzichtelijk
staan vermeld. Door in te loggen in het systeem
kunt u als werkgever per werknemer eenvoudig veranderingen
doorvoeren, die betrekking hebben op de collectieve verzekeringen
voor pensioen en zorg & inkomen. Dit bespaart
u veel tijd en kosten. Tegelijkertijd kunt u uw werknemers
op een heldere en transparante manier inzicht bieden in hun
verzekeringspakket.

“Vanbreda Dashboard is een unieke internetapplicatie,
waarmee u meer grip krijgt op het beheer van uw
collectieve werknemersverzekeringen. Het bespaart u
tijd en administratieve lasten. “

Extra mogelijkheden:
Vanbreda Dashboard biedt, naast het beheer van de werknemersverzekeringen, nog een aantal extra mogelijkheden:
• Via een “dummy-berekening” krijgt u inzicht in de kosten van een nieuwe werknemer. Dit heeft bijvoorbeeld toegevoegde waarde
bij het voeren van een sollicitatiegesprek met een potentiële werknemer;
• Er bestaat een mogelijkheid dat u een koppeling kunt leggen met uw salarisadministratie;
• U kunt uw eigen rapportage en management informatieoverzichten samenstellen;
• U kunt ook historische gegevens bekijken van uw werknemers;
• U heeft de mogelijkheid altijd de juiste polissen digitaal bij de hand te hebben;
• U kunt uw verzuim eveneens beheren. Ziek - en herstelmeldingen, verzuimstaten,
poortwachter en desgewenst aansturen van uw Arbodienst.
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Dashboard

Alle voordelen op een rij

Vanbreda Risk & Benefits B.V.

Gebruiksgemak en duidelijkheid

Vanbreda Risk & Benefits B.V. is gespecialiseerd in het
ontwikkelen van risicomanagement- en verzekerings
programma’s voor de zakelijke markt. Wij adviseren op het gebied
van schadeverzekeringen, verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Onze specialisten leveren bovendien graag maatwerk op het
gebied van pensioenoplossingen voor uw organisatie. Onze
klantenteams staan paraat voor zo’n 1000 toonaangevende
bedrijven. De transparantie van onze werkwijze en flexibiliteit
in beloningsregelingen stellen ons in staat desgewenst een
second opinion uit te brengen en onafhankelijke analyses of
quick scans uit te voeren.

Vanbreda Dashboard is dus ontwikkeld voor werkgevers én
zijn werknemers. Welke werkgever of werknemer heeft inzicht
in het collectieve verzekeringspakket, de juiste premies
en inhoudingen? Vanbreda Dashboard combineert gebruiksgemak
voor de werkgever met duidelijkheid en inzicht voor de
werknemer.

Voordelen voor werkgever én werknemer
• U bespaart aanzienlijk op uw administratieve lasten
• U weet precies welke premies ingehouden moeten worden op het
salaris
• U voldoet aan uw informatieve zorgplicht
• U beschikt direct over digitale verzekeringsbewijzen
• U biedt de mogelijkheid voor uw werknemers voor een duidelijke
brochure in de vorm van een zogenaamde “atlas”
• U werkt met één overzichtelijk systeem
• Vanbreda Dashboard werkt volledig onafhankelijk van verzekeraars
• In een informatiebrochure kunnen werknemers op hun gemak lezen
welke regelingen voor hen relevant zijn. Zij vinden in de brochure ook
precies de informatie die ze nodig hebben om de juiste keuzes te maken
• Werknemers hebben ook meteen inzicht in welke regeling hij of zij is
aangemeld

Contact
Wij kunnen ons voorstellen dat u als werkgever geïnteresseerd
bent in alle “ins en outs” van Vanbreda Dashboard. Graag maakt
één van onze specialisten een afspraak met u om verder toe te
lichten wat ons systeem voor uw bedrijf kan betekenen. Met een
praktijkgerichte demoversie kunnen wij een voorbeeldbewerking
en alle andere mogelijkheden laten zien. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op onze website: www.vanbredanl.com

Waarom Vanbreda Dashboard?
Uitleg:

“Vanbreda Dashboard is een volledig
geautomatiseerde database, waarin de
gegevens van iedere werknemer
overzichtelijk staan vermeld”

Een Dashboard is overzichtelijk;
Bij een Dashboard heeft u alles binnen handbereik;
Bij een Dashboard kunt u zelf aan de knoppen draaien;
Bij een Dashboard is uw blik naar voren gericht.

Daarom dus: Vanbreda Dashboard

