
 

Hoe voeg ik een nieuw contract toe? 

 

Ga naar https://sevebaloonservice.nmbrs.nl/ en log in op uw eigen Nmbrs omgeving.  

U komt hier standaard op uw home scherm, aan de linkerkant van uw 

scherm ziet u een blauwe balk met icoontjes. Daar gaat u naar het 

kompas icoontje voor de medewerkers. Er opent zich dan een balk met de 

namen van de medewerkers in de huidige werkperiode (dit kan een 

maand of 4 weken periode zijn, afhankelijk van uw bedrijfsinstellingen).  

Rechtsboven in uw scherm staat in welke periode u kijkt. Wanneer u op 

de periode drukt, kun u deze wijzigen om in het verleden dingen te 

bekijken, of om in de toekomst een bonus/overuren etc. in te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u een werknemer selecteert komt u op het home scherm van uw medewerker. U 

ziet hier wat er in de geselecteerde periode gebeurd. Zijn er bonussen toegekend, of 

overuren? Dan ziet u dat terug in 

het “dashlet” Looncomponenten of 

Extra Uren/Dagen.  

Op dit home scherm is ook een 

“dashlet” Dienstverband. Hier ziet u 

de datum dat uw medewerker bij u 

is begonnen. De datum van het 

huidige dienstverband, dit hoeft niet 

gelijk te zijn aan de datum in dienst. 

De eventuele datum uit dienst, 

functie, eventuele afdeling en de 

manager. Rechtsonder in dit 

“dashlet” ziet u het woordje meer… 

in het blauw staan. Daar klikt u op, 

en dan zal er een nieuw scherm 

openen, Het dienstverband scherm. 

Hier ziet u de eventuele oude 

dienstverbanden en contracten. 

Onder het kopje CONTRACT staat 

een knop + CONTRACT 

TOEVOEGEN.  

 

https://sevebaloonservice.nmbrs.nl/


 

 

Nu komt er een pop up, waar u de gegevens van het nieuwe contract kunt invullen. Wanneer 

u alles heeft ingevuld, kiest u voor opslaan en het nieuwe contract is toegevoegd. Let op: U 

kunt geen contract meer toevoegen in een periode in het verleden. Wanneer dit het geval is, 

neemt u dan contact met ons op, en zullen wij het doen.  

 

 

U heeft nu succesvol het contract verlengd. Denkt u eraan dat u het contract ook met de 

medewerker (schriftelijk) verlengd, middels een verlengingscontract, al dan niet met 

wijzigingen.  


