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INLEIDING
Van der Veen & Kromhout stapt per 2020 over op Nmbrs® 

Vanaf 1 januari 2020 verandert de online omgeving waar u uw salarisstroken en 

jaaropgaven kunt raadplegen. Vanaf die datum zal Van der Veen & Kromhout overstappen 

van het huidige pakket UNIT4 naar het nieuwe pakket Nmbrs. Nmbrs is het online 

salarispakket waar u eenvoudig gegevens kunt raadplegen of wijzigen. Ook kunt u uw 

verlof aanvragen en declaraties toevoegen. Dit vindt nog steeds via de beveiligde, online 

omgeving van Van der Veen & Kromhout plaats. 

In deze handleiding vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden en functionaliteiten 

van ESS online van Van der Veen & Kromhout.
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INLOGGEN
Voordat u uw salarisstroken en andere gegevens kunt raaplegen, ontvangt u via Nmbrs een mail 
om uw account te activeren. Zie onderstaande afbeelding.

Klik op “Klik hier om uw WERKGEVER-account te bevestigen”

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht en wordt u gevraagd een wachtwoord te 
bedenken dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. De voorwaarden worden weergegeven 
in het scherm.

Onthoud uw wachtwoord goed. Deze gebruikt u bij het inloggen in combinatie met uw 
gebruikersnaam. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. 
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Na het bevestigen van uw account (wachtwoord opslaan) ontvangt u een bevestigingsmail dat uw account 
is geactiveerd. In onderstaande voorbeeldmail ziet u dat u via de link naar de login pagina kunt gaan.

Door op de link te klikken komt u op de login pagina van Salaris en HRM online.  
Vul uw e-mailadresen wachtwoord in, vervolgens klikt u op “Inloggen”.
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Nu wordt u gevraagd om een 4-cijferige pincode aan te maken als extra beveiliging. 
Hier zitten ook weer voorwaarden aan, het systeem geeft dit automatisch aan.

Na een goedgekeurde pincode komt u in uw eigen inlogscherm. Hier kunt u 
salarisstroken, jaaropgaven e.d. raadplegen.

INLOGGEN VANAF ANDER IP ADRES
Wilt u zich aanmelden vanaf een computer waarmee u dat nog niet eerder heeft 
gedaan, dan wordt er ter controle eenmalig een mail naar u gestuurd om het IP-adres 
te verifiëren. Als dit gebeurt, verschijnt er een mededeling in het inlogscherm. Klik op 
de link in de e-mail om dit IP-adres te koppelen aan uw account. 
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U kunt tevens een app installeren om via uw telefoon 
loonstroken e.d. te raadplegen. Ga naar de App store en 
zoek Nmbrs ESS en klik op Installeren.

NMBRS APP

Na het openen van deze app komt u in het Welkom scherm.
Vul bij de regel “domein” vdveenkromhout (met kleine letters) in zodat 

u op die regel vdveenkromhout.nmbrs.nl krijgt.
Klik op Volgende.

Nu komt u in dit scherm. Vul hier uw email-adres 
en wachtwoord in en klik op Inloggen. Vervolgens 
wordt weer uw pincode gevraagd die u eerder 
hebt aangemaakt. Vul uw pincode de eerste keer 
dat u de app gebruikt 2x in i.v.m. bevestiging. 
Gebruik hierbij GEEN enter of spatie o.i.d., u moet 
de pincode 2x achter elkaar invoeren.



8

STARTSCHERM (DASHLETS)
Na het inloggen met uw 4-cijferige pincode komt u in uw eigen portal. In dit portal bevinden zich 
diverse blokken (Dashlets) waar u uw gegevens kunt raadplegen en/of wijzigen. Hier vindt u 
onder andere uw loonstroken, persoonsgegevens en verlof.

Onderin elk Dashlet ziet u de knop . Door hier op te klikken krijgt u toegang tot meer 
inhoud van het betreffende Dashlet.

Door linksboven op de knop      te klikken komt u weer terug in het beginscherm.

Als u de pincode bent vergeten, dan kunt u via 
linksonder “pincode vergeten” een nieuwe 
pincode aanmaken.
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LOONSTROKEN - JAAROPGAVE
Er zijn 2 Dashlets voor loonstroken, namelijk Loonstroken per periode en 
Loonstroken per run. Bij de Loonstroken per periode vindt u uw loonstrook  
voor een bepaalde maand.

Door op te klikken kunt u ook 
loonstroken van een vorig jaar raadplegen.  

Uw jaaropgave staat tevens in dit veld.

Wilt u snel uw laatste loonstroken bekijken,  
klik dan rechts bovenin het scherm op Acties  
en selecteer Laatste loonstrook. Dan wordt  
de laatste loonstrook geopend in PDF formaat.

Bij Loonstroken per run vindt u de loonstroken die voor een 
bepaalde run zijn aangemaakt. Heeft u bijvoorbeeld een nabetaling 
met terugwerkende kracht ontvangen, dan ziet u bij Loonstroken 
per run alleen de correctie. Bij Loonstroken per periode vindt u  
de juiste loonstrook van die maand.
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DOCUMENTEN
Naast de loonstroken kan uw werkgever diverse andere documenten aan u ter beschikking stellen. Denk aan het Bedrijfsreglement, 
uw arbeidsovereenkomst of aanvullende arbeidsvoorwaarden. Deze vindt u terug bij het Dashlet Documenten. 
Als u op een document klikt, wordt het betreffende document geopend in Word, Excel of PDF.

VERLOF
Via het Dashlet Verlof heeft u inzicht in uw verlofsaldo en/of Tijd voor Tijd uren. Ook kunt u in dit menu verlofuren aanvragen.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een 
verlofaanvraag. Klik op Opslaan om de 
verlofaanvraag in te dienen. Nadat het 
verlof is goedgekeurd, wordt uw 
verlofsaldo bijgewerkt.

Verlof aanvragen doet u via bovenstaande groene button “Verlof 
aanvragen”. Uw leidinggevende moet uw aanvraag goedkeuren. 
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Door op te klikken kunt u uw verlofaanvraag inzien en de status volgen. 
Zodra uw verlofaanvraag is goedgekeurd of afgewezen, ontvang u een mail.

Verlof annuleren

Mocht u per ongeluk verlof hebben aangevraagd, dan kunt u het verlof nog 
annuleren door op te klikken. Uw leidinggevende ontvangt dan een mail 
dat het verlof is geannuleerd.

MUTATIEFORMULIEREN / DECLARATIES 

Via het Dashlet Mutatieformulieren kunt u, als uw 
werkgever dit beschikbaar stelt, zelf mutaties doen.  
Denk hierbij aan het aanpassen van uw 
persoonsgegevens, IBAN nummer of adresgegevens. 

Mutaties

Door bijvoorbeeld op de regel “Wijzig Adres” te klikken, kunt u uw eigen adres aanpassen.  
Na akkoord van uw werkgever wordt de mutatie op uw volgende loonstrook verwerkt. 

Door enkel uw postcode en huisnummer in te voeren, wordt via de button Zoek adres 
automatisch uw adres erbij gezocht. Indien gewenst kunt u een bijlage in dit veld toevoegen.
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Na het invoeren van uw adres klikt u  open daarna klikt u in het volgende scherm 
op   . Deze wijziging komt ter goedkeuring bij uw leidinggevende terecht. 

U kunt de status van uw doorgevoerde wijzigingen volgen door op de knop . te 
klikken. Als uw leidinggevende de wijziging nog moet goedkeuren, staat deze mutatie in de 
kolom In Afwachting.U ontvangt automatisch een mail wanneer uw wijziging is goedgekeurd 
door uw leidinggevende.

Wijzigen Bankrekening

Kies bij het wijzigen van uw bankrekening bij Soort altijd “Standaard”. Vul vervolgens bij IBAN 
uw nieuwe bankrekening in. Klik vervolgens op  en op . Uw leidinggevende 
zal ook deze wijziging goedkeuren of afwijzen.
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Declaratieformulieren

Als uw werkgever voor deze optie heeft gekozen, kunt u zelf een beperkt aantal declaraties 
invoeren. Denk hierbij aan bepaalde onkostenvergoedingen of reiskosten.

Klik op Declaratieformulier. Hierna verschijnt onderstaand scherm. Bij de optie “Soort” vindt u 
de betreffende declaraties die u kunt selecteren. Vul bijvoorbeeld bij Reiskosten het aantal 
kilometers in die u wilt declareren. Ook kunt u nog een beschrijving invoeren en een bijlage 
toevoegen. Deze bijlage kunt u ook via uw digitale loonstrook terugvinden.

WACHTWOORD WIJZIGEN
U kunt uw wachtwoord wijzigen door in het startscherm rechtsboven te 
kiezen voor Acties, klik op Wachtwoord aanpassen.

Wanneer u de declaratie hebt ingevoerd, klikt u op  en daarna op  .

De declaratie wordt digitaal aangeboden ter accordering aan uw leidinggevende. Na akkoord 
van uw leidinggevende wordt de declaratie op de eerst volgende loonstrook verwerkt. 

Vul vervolgens uw oude en nieuwe wachtwoord in en klik op Opslaan.
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AFSLUITEN
Wanneer u klaar bent in de online portal kunt u als volgt uitloggen: rechtsboven in uw scherm klikt u 
op het blauwe pijltje naar beneden.  Daarna klikt u op . Nu bent u uitgelogd.

TOT SLOT
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met uw salarisadviseur van  
Van der Veen & Kromhout. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van ons  
Salaris en HR pakket.

Succes!

HR Business / Salariszaken
Van der Veen & Kromhout 


