SNEL STARTEN
Uw eigen Ondernemingsdossier
in zeven eenvoudige stappen.
STAP ÉÉN:
Start nu mijnondernemingsdossier.nl

ACTIE!

Ga naar www.mijnondernemingsdossier.nl

STAP TWEE:
Registreren.

ACTIE!	Om te registreren hoeft u alleen uw KvK-nummer in te
voeren, alle bekende bedrijfsgegevens worden daarna
automatisch opgehaald en opgeslagen in het dossier.
HANDIG!	De ingevulde gegevens worden waar nodig automatisch
hergebruikt en hoeven dus niet steeds opnieuw ingevuld
te worden.
HANDIG!	Het Ondernemingsdossier maakt gebruik van bestaande
voorzieningen als eHerkenning* en Berichtenbox**.
	*E-Herkenning is uw zakelijke digitale handtekening, vergelijkbaar
met de DigiD voor particulieren.
	** Berichtenbox zorgt ervoor dat alle berichten veilig worden
verstuurd en (automatisch) bewaard worden.

STAP DRIE:
Startpagina bekijken.

ACTIE!	Op Mijn Startpagina staat het overzicht van de
belangrijkste acties, wijzigingen en andere zaken
die uw aandacht verdienen. Kijk maar.
HANDIG!	U kunt instellen om via uw eigen e-mailadres op
de hoogte te worden gebracht van nieuwe
aandachtspunten.

STAP VIER:
Gegevens aanvullen.

ACTIE!	Bij Mijn Ondernemingsgegevens staan alle bedrijfsgegevens die al bekend zijn (bijvoorbeeld van de KvK).
Aanvullende gegevens kunnen hier ingevuld worden,
zoals wie de bestuurders van uw onderneming zijn.
HANDIG!	Is dit Ondernemingsdossier voor meerdere bedrijven
(met een ander KvK-nummer) of vestigingen (met
eenzelfde KvK-nummer)? Dan kunnen op deze pagina
aparte dossiers worden aangemaakt, die dan
natuurlijk gelijk gekoppeld zijn.

STAP VIJF:
Zicht houden op de regels.

ACTIE!	De regelhulpen* in het Ondernemingsdossier geven
snel een overzicht van de regels en vereisten waaraan
uw onderneming moet voldoen. Door de regelhulpen
te doorlopen, maakt u automatisch een digitale
actielijst aan in het Ondernemingsdossier. Zo weet u
precies wat u moet doen om de regels goed na te leven.
HANDIG!	Wetswijzigingen worden in de regelhulpen verwerkt.
Zo bent u altijd op de hoogte van de actuele
wetgeving.
	*Regelhulpen zijn vragen, die in de vorm van een beslisboom
duidelijk maken aan welke bestaande én nieuwe regels uw
onderneming moet voldoen.

STAP ZES:
Vergunning aanvragen of melding doen.

ACTIE!	Via uw Ondernemingsdossier kunt u digitaal
vergunningen aanvragen en meldingen doen. Het is
meteen zichtbaar welke velden of bijlagen verplicht
zijn, zodat aanvragen niet incompleet verstuurd
worden. Gegevens die al bekend zijn, worden
bovendien automatisch ingevuld. Zo is uw aanvraag
altijd compleet en actueel.
HANDIG!	E-mail uitwisseling met overheden verloopt in het
Ondernemingsdossier via de Berichtenbox. Dit is een
beveiligd emailsysteem. Bijkomend voordeel is dat u
voor bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning
of het doen van een melding automatisch een
ontvangstbevestiging krijgt.

STAP ZEVEN:
Alles op één plek.

ACTIE!	Bij Mijn Documenten kunt u al uw keuringsbewijzen,
vergunningen en andere belangrijke documenten
opslaan. U kunt zelf documenten naar de mailbox in
uw Ondernemingsdossier versturen. Dit adres wordt
automatisch aangemaakt: (kvkvestigingsnummer@
mijnondernemingsdossier.nl)*. En met een druk op de
knop bewaart u de bijlagen dan onder Mijn
Documenten.
HANDIG!	In uw Ondernemingsdossier staan alle documenten
online op één plaats bij elkaar en zijn dus overal en
altijd beschikbaar. Wat voor wie zichtbaar is, regelt u
zelf. Dan kan uw personeel, de boekhouder of een
leverancier documenten bekijken, toevoegen en
wijzigen.
	*Als uw kvkvestigingsnummer 123456 is, dan is uw emailadres
123456@mijnondernemingsdossier.nl. Deze mails ziet u terug
onder het tabblad Communicatie.

Overzicht van
alle acties.

Elke regelhulp geeft aan welke acties er nog
openstaan. U kunt de acties inplannen, keuringscertificaten toevoegen, actiepunten afhandelen
en herinneringen instellen. Vervolgacties worden
dan automatisch ingepland en u ontvangt een
notificatie op uw eigen mailadres zodra er een
actie uitgevoerd moet worden. Zo heeft u een
volledig overzicht van wat u nog moet doen en
wat er al gebeurd is en houdt u grip op de zaak.

Eigen acties en
notificaties toevoegen.

Bij Mijn Maatregelen kunt u ook zelf maatregelen aanmaken en hier acties en notificaties
aan toevoegen. Bijvoorbeeld als er belangrijke
contracten verlengd of juist opgezegd moeten
worden.
U krijgt hier dan tijdig een melding van, op uw
eigen mailadres.

Zelf bepalen
wie wat ziet.

U kunt toezichthouders autoriseren om informatie in uw Ondernemingsdossier op afstand in te
zien. Zo zorgt u voor efficiënte uitwisseling van
informatie en hoeft een toezichthouder wellicht
minder frequent bij u langs te komen voor
controle.
Belangrijk om te weten is dat niemand toegang
heeft tot uw Ondernemingsdossier behalve u,
tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Toezichthouders kunnen u toestemming vragen
om uw dossier te raadplegen. Dit verzoek ziet u
bij het openen van uw dossier op de startpagina
onder Aandachtspunten. U krijgt hiervan ook een
notificatie op het door u ingestelde mailadres.
U bepaalt zelf of u dit verzoek (deels) inwilligt.

Arbeidscontracten en/of
ziekterapporten
toevoegen.

Ook personeelsdossiers kunnen in het Ondernemingsdossier overzichtelijk opgebouwd
worden. Per medewerker kunt u taken en
verantwoordelijkheden, contracten en gespreksverslagen of stukken van Arbo-trajecten
opslaan. De boekhouder, het pensioenfonds of
de arbo-arts kunt u eenvoudig toegang geven
tot deze gegevens. Als u dat wilt natuurlijk.

Informatie
delen.

Bij Mijn Communicatie kunt u de mailberichten
vinden die naar uw mailbox (kvkvestigingsnummer@mijnondernemingsdossier.nl) zijn gestuurd,
zie ook stap 7. Zo kunt u door u zelf gemailde
documenten eenvoudig toevoegen aan uw
Ondernemingsdossier.

Collega’s
toevoegen.

Onder Mijn collega’s legt u een digitale
kaartenbak aan. Met gegevens over de
personen of partijen waar u mee samenwerkt.
Dit kan gaan om personeel, maar ook om
externe partijen.
Hier kunt u collega’s bepaalde rechten toekennen om met delen van uw dossier te werken.
Per collega ziet u hier tevens een overzicht van
alle documenten en acties, met de status ervan.
Nieuwe acties voor uw collega’s kunt u
inplannen met een “Eigen Maatregel” onder
het tabblad Mijn Maatregelen.

Hulp nodig?
Neem dan contact op met de Helpdesk
via helpdesk@mijnondernemingsdossier.nl
of 088 – 041 41 41.

Meer weten?
Kijk op ondernemingsdossier.nl
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