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Klant beheer 

Uw klant invoeren in ICBS 

Import / Export Geavanceerd 

 

1. Ga naar tabblad Start. 

2. Klik op Import / Export Geavanceerd. 

Download Template 

 

In het dashboard kunt u direct importeren, u kunt ook eerst de 

template downloaden en invullen. 



Template 

 

De template is een excelsheet met verschillende tabs. Hier kunt u alle 
informatie invullen over uw klant, de werknemers, afdelingen en 

looncomponenten. Wanneer u dit heeft ingevuld kunt u de sheet 
importeren. 

Handmatig 

 

U kunt een nieuwe debiteur ook handmatig invoeren. Hiervoor gaat u 

naar het tabblad Explorer en klikt u op: Debiteur toevoegen. 



Debiteur toevoegen 

 

Vul de naam in van de nieuwe debiteur en klik op Opslaan. 

Nieuw bedrijf 

 

Klik op Nieuw bedrijf. 



Bedrijf aanmaken 

 

Vul de naam in van het bedrijf,  selecteer een Default bedrijf of geef 

de type periode en klik op Opslaan. 
 



 

Een nieuw bedrijf toevoegen 

Bedrijfsniveau 

 

U kunt op 2 manieren een bedrijf toevoegen. Door middel van een 
excelsheet (1) of handmatig (2). Indien u handmatig het bedrijf wil 

toevoegen klikt u op Bedrijf toevoegen (2). 

Bedrijf aanmaken 

 

Vul de naam in van het bedrijf,  geef eventueel een default bedrijf op 

en klik op Opslaan. 
 

Controleer de volgende gegevens indien u een default bedrijf heeft 
geselecteerd. Indien u heeft gekozen geen gebruik te maken van een 

Default bedrijf, voer dan de onderstaande gegevens in. 



SVW tabel 

 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 
2. U kunt hier uw bedrijfsinformatie aanpassen. 

3. Klik in het dashlet Svw Tabel voor invullen van de gegevens. 
4. U kunt hier uw salarisinstellingen aanpassen. 

Svw instellingen 

 

1. Selecteer de sector. 



2. Selecteer de CAO code. 

3. Vul de WGA premie percentages in. 
4. Klik op Opslaan. 

 
Eventueel selecteert u in dit dashlet of u eigenrisicodrager bent. 

Branche 

 

Ga naar het dashlet Salarisinstellingen en klik op Branche. 

Branche wijzigen 

 

Kies de goede Branche uit de lijst en klik op Opslaan. 



Rooster 

 

Klik in het dashlet Fulltime Rooster. 

Vul de uren in 

 



Vul de uren in voor het fulltime rooster, eventueel een andere 

calculatie methode en klik op Opslaan. 

Boekhoudssoftware 

 

Indien u gebruik maakt van boekhoudsoftware kunt u deze in het 
systeem aangeven, dit is voor de export van uw journaalposten. 

Ga hiervoor naar het dashlet Salarisdocumenten instellingen en klik op 
Boekhoudsoftware. 

Kies het pakket 

 

Kies uit de lijst de software die u gebruikt en klik daarna op Opslaan. 

 
Let op: voor Twinfield en Reeleezee is het ook mogelijk om 

journaalposten automatisch te versturen. 



Reserveringen 

 

Klik op het plusje in het dashlet Reserveringen voor het toevoegen van 
een reservering, bijvoorbeeld vakantiegeld. 



Reservering aanmaken 

 

Vul de gegevens in die van toepassing zijn voor de reservering, zoals 

de start- & eindperiode, het percentage en andere instellingen. Klik 
daarna op Opslaan. 



Overige instellingen 

 

Verder kunt u uiteraard nog veel meer instellingen toevoegen aan het 

bedrijf. Zoals de gegevens voor de loonheffing en het toevoegen van 
een LH nummer (1) en verlofuren (2). 



 

Een nieuwe medewerker toevoegen 

U kunt op twee manieren een nieuwe medewerker toevoegen. Via een 

standaard excelsheet of via de wizard.  

Naar de wizard 

 

Wanneer u handmatig een medewerker wilt toevoegen klikt u op: 
Nieuwe medewerker toevoegen. 



Personalia toevoegen 

 

Allereerst wordt gevraagd naar de persoonlijke gegevens van de 

medewerker. Vul de gegevens in en klik op Next. Wanneer u op Next 
klikt worden de gegevens automatisch nagekeken. Indien u iets onjuist 

heeft ingevoerd, krijgt u een waarschuwing. 
MKB kan een Default medewerker selecteren uit de lijst van ICBS.  

Professionals en Accountants kunnen de Default medewerkers zelf 
aanmaken. 



Dienstverband toevoegen 

 

Vervolgens vult u het dienstverband in. De begin- en eventueel 

einddatum contract, of er loonheffingskorting wordt toegepast en u 

kunt bijvoorbeeld functies en afdelingen selecteren. Daarna klikt u 
weer op Next. 



Salaris en rooster 

 

1. U kunt hier het rooster van de medewerker invullen. 
2. Vervolgens vult u hier het salaris van de medewerker in, u kunt 

zowel een bruto fulltime salaris, als een netto salaris of een uurloon 
invullen. 

3. Selecteer hier eventueel de salaristabel. 
4. U kunt hier vaste looncomponenten invullen voor de medewerker en 

de waarde. Klik daarna op het plusje om de vergoeding definitief toe te 
voegen. 

5. Klik op Next. 



Indiensttredingsactiepunten 

 

Vul hier de data in van de afgeronde en geplande actiepunten, vink ze 
aan als ze al afgerond zijn. Klik daarna op Finish. 

Medewerker opgeslagen 

 

Wanneer u alle gegevens juist heeft ingevuld ziet u vier groene 

vinkjes.  
Klik op Naar medewerker, hier kunt u eventuele andere gegevens 

aanpassen en zijn pro-forma loonstrook inzien. 



 

Debiteuren tags aanmaken 

Met behulp van tags kunt u een filter toevoegen aan een Accountant 

login, waardoor deze gebruiker alleen debiteuren kan zien met de 
betreffende tag. 

Ga naar Tags: 

 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 

2. Klik op Debiteuren Tags. 

Nieuwe Tag 

 



Klik op: Nieuwe Tag. 

 
De aanbevolen opsplitsing van debiteuren met behulp van de tags is 

- Klanten 
- Kantoor 

- Demo 
Het is makkelijk om het eigen kantoor een tag te geven, omdat vaak 

niet iedereen van het bedrijf de salarisgegevens van de collega’s mag 
zien. 

Ook als een gebruiker toegang heeft tot alle tags is het een goed idee 
om een aparte gebruikersaccount aan te maken met alleen de tag 

demo. Op deze manier krijgt u bij een bezoek aan een (potentiële) 
klant niet een lijst met alle andere klanten op het scherm. Alleen de 

debiteuren met de tag demo zullen zichtbaar zijn als u inlogt met deze 
account. 

Natuurlijk is het mogelijk om de debiteuren op elke andere wijze in te 

delen die goed uitkomt. 
 

Voeg een nieuwe tag toe 

 

Geef de tag een cijfer, naam en kleur. Klik daarna op Opslaan. 

 



Debiteuren beheer 

 

Ga naar het  tabblad Instellingen en klik op Debiteur beheer. 



Tags toevoegen aan gebruikers 

 

Voeg de gemaakte tag toe aan een debiteur door op de drie puntjes te 

klikken. 



Toevoegen 

 

Vink de tag aan die u wilt toevoegen, u kunt meerdere tags toevoegen 

aan één debiteur. Klik vervolgens op Opslaan. 

Tags zien 

 



1. U ziet hier de tags die u net heeft toegevoegd. 

2. U kunt hier tags filteren, bijvoorbeeld dat u alleen de debiteuren ziet 
die de Demo tag hebben. Dit heeft geen invloed op de instellingen. 

Gebruikersaccounts 

 

Ga weer terug naar het tabblad Instellingen en klik op Accountant 

login. 

Verschillende gebruikers 

 

Hier ziet u een lijst met gebruikers. Klik op een grijze filter om de tags 

aan te passen. 



Tags aanvinken 

 

Vink de tags aan die u aan deze gebruiker wil toekennen, dus welke 
debiteuren de gebruiker mag zien. Dit kunnen eventueel ook alle tags 

zijn. Klik daarna op Opslaan. 
De tag is nu toegevoegd aan de gebruiker. 

 
NB:  

Accountant login gebruikers met administrator rechten kunnen ook 

hun eigen tags aanpassen. 
 

 



 

Contactpersonen aanmaken 

Op debiteurniveau én op bedrijfsniveau kunt u contactpersonen 

invoeren. Naar deze contactpersonen zullen ook signalen verzonden 
worden, afhankelijk van uw HR signaalinstellingen en 

Workflowinstellingen. Het is dus belangrijk dat u deze contactpersonen 
op de juiste manier invoert en het juiste e-mailadres ingeeft. 

 

Bedrijfsniveau 

 

Als voorbeeld nemen we het aanmaken van een contactpersoon op 
bedrijfsniveau. Dit kunt u op dezelfde manier doen op debiteurniveau. 



1. Ga naar het bedrijfsniveau. 

2. Klik op meer in het dashlet Contactpersoon. 

Contactpersonen toevoegen 

 

Klik op Contactpersonen toevoegen. 

Personeelslid toevoegen 

 

1. Selecteer een medewerker en vul de gegevens in. 

2. Let op: wanneer er signalen naar de contactpersoon moeten 
worden verzonden, dient hier het e-mailadres te worden 

ingevoerd. 
3. Klik op Opslaan. 

Meerdere contactpersonen 

 



U kunt meerdere contactpersonen aanmaken. Naar alle 

contactpersonen in deze lijst worden signalen verzonden, mits 
er een e-mailadres is ingevoerd. 

1. Vink een default contactpersoon aan. De naam van deze 
contactpersoon komt dan terecht op de startpagina. 

2. Wilt u een contactpersoon uit deze lijst halen, omdat hij 
bijvoorbeeld geen signalen meer dient te ontvangen? Klik dan op 

Contactpersonen selecteren. 

Contactpersoon wijzigen 

 

Hier kunt u contactpersonen aan- en uitvinken die in de lijst komen de 

staan en signalen ontvangen. 

Klik op Opslaan. 



 

Op welk niveau regelt u de salarisinstellingen? 

Let op: Als Accountant kunt u de salarisintellingen regelen op twee 

niveau's. Namelijk op het tabblad Instellingen en op het 
Debiteurniveau. Het verschil tussen deze twee manieren is erg 

belangrijk. 

Tabblad Instellingen 

 

Het tabblad Instellingen 
 

U kunt hier wijzigingen maken in uw Master Branches, Master 

Urenmodel, Master Loonmodel en uw Grootboek rekening schema.  
Wanneer u hier een wijziging in maakt, verandert dit in het gehele 

systeem. Dat wil zeggen: voor al uw klanten. 
Wijzigt u een uurtype, dan is dit te zien voor al uw debiteuren. 



Debiteurniveau 

 

U gaat naar het debiteurniveau via het tabblad Explorer. 

 
U kunt hier wijzigingen maken in Branches, het urenmodel, het 

loonmodel en het grootboek rekening schema van de debiteur. 

Wanneer u hier een wijziging in maakt, verandert dit enkel voor deze 
debiteur. Dat wil zeggen: alleen voor deze klant. 

Wijzigt u een uurtype, dan is dit NIET te zien voor de rest van uw 
debiteuren. 



 

Default bedrijf 

Met default bedrijf kunt u de bedrijfsinstellingen van een default 

bedrijf kopiëren naar een nieuw bedrijf. 
 

De bedrijfsinstellingen die kunnen worden gekopieerd van het default 
bedrijf naar het nieuw aan te maken bedrijf zijn: 

- Bedrijf Instellingen 
- Brancheregelingen 

- Fulltime Rooster 
- Reserveringen 

- Svw Tabel 

- Salarisinstellingen 
- Debiteuren Loonmodel 

- Debiteuren Urenmodel 
- Grootboek model 

- Workflow Instellingen 
- Verlofinstellingen 

- Salarisdocumenten instellingen 
- Snelinvoer 

- Extra velden instellingen 
- Default medewerker 

 
Wanneer uw default bedrijf is gekoppeld zijn master instellingen, wordt 

het nieuwe bedrijf tevens gekoppeld aan deze zelfde master 
instellingen. De gegevens zelf worden dan dus niet gekopieerd, maar 

het bedrijf hangt zich onder dezelfde master instellingen. Dit gebeurt 

bij: 
- Master Loonmodel 

- Master Urenmodel 
- Master Branche 

 



Default bedrijf 

 

Klik op Default bedrijven op tabblad Instellingen 

Nieuwe default 

 

Default bedrijf 

 

1. Selecteer het default bedrijf. 
2. Klik op Opslaan. 

Nieuw bedrijf aanmaken 

 

Maak een nieuw bedrijf aan op tabblad Explorer. 



 

Het default bedrijf kunt u selecteren in al uw debiteuren en is dus niet 
gebonden aan een bepaalde debiteur. 

Selecteer de default 

 

1. Geef een naam voor uw nieuwe bedrijf. 
2. Selecteer het default bedrijf dat u net heeft aangemaakt, om deze 

te koppelen aan het bedrijf dat u zojuist heeft aangemaakt. 
3. Klik op Opslaan 



 

Default Medewerker 

De gebruikers Administrator, Administrator met debiteurenbeheer en 

Debiteurenbeheerder plus, kunnen Default medewerkers aanmaken. 
Hiermee kunt u de instellingen voor een nieuwe medewerker 

definiëren. Als u bijvoorbeeld een default DGA-medewerker heeft 
ingesteld, dan staan na het aanmaken van een nieuwe DGA de SVW 

instellingen meteen goed. 
 

Default medewerker instellingen 

 

Ga naar het tabblad Instellingen. Klik op Default medewerker 

instellingen onder het kopje Global Instellingen. 

Nieuwe default medewerker instellingen 

 



Klik op Nieuwe default medewerker instellingen. 

Default medewerker aanmaken 

 

Vul alle gegevens in die van toepassing zijn voor de default 

medewerker. Klik op Opslaan. 



Dashlet Default medewerker 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfsniveau en klik op meer in het dashlet Default 
medewerker.  

 
Op bedrijfsniveau kunt u aan bestaande default medewerkers meer 

standaard instellingen toevoegen: rooster, brancheregelingen, 
looncomponenten en reserveringen. Op control panel zou bijvoorbeeld 

een standaard medewerker gemaakt kunnen worden, waarvan op 

bedrijfsniveau twee versies gemaakt kunnen worden: een fulltimer 
(met rooster) en een uurloner (rooster op nul). 

 



Default medewerker toevoegen 

 

Klik op Default medewerker toevoegen. 

Default medewerker splitsen 

 

U kunt nu een Default medewerker aanmaken/splitsen, bijvoorbeeld 

een Fulltimer of een Uurloner. Selecteer de juist gemaakte instelling. 
Zo heeft u een default instellingen voor een fulltimer en een uurloner 

met "Standaard" instellingen. Klik op Opslaan. 

Gegevens wijzigen 

 

Vervolgens kunt u instellingen wijzigen voor de default medewerker, 

zoals het standaard rooster (1), brancheregelingen (2), 
looncomponenten (3) en reserveringen (4). 



Default medewerker rooster 

 

Hier kunt u de standaard uren invullen voor de medewerker. 

Bijvoorbeeld een fulltimer, heeft een fulltime rooster en voor een 
uurloner vult u overal 0 uren in. Klik op Opslaan. 

Default medewerker brancheregelingen 

 

Wanneer u een branche heeft geselecteerd voor een bedrijf staan 

automatisch alle instellingen aan. Hier kunt u voor de default 
medewerker de instellingen uitzetten waar de default medewerker 

geen gebruik van maakt. Klik op Opslaan. 



Default medewerker looncomponenten 

 

U kunt hier looncomponenten toevoegen aan een default medewerker. 

Bijvoorbeeld een standaard stagevergoeding aan de default 

medewerker: stagiair. Geef de waarde, klik op toevoegen en daarna 
op Opslaan. 



Default medewerker reserveringen 

 

Hier kunt u reserveringen voor de default medewerker aan- en 
uitzetten. Bijvoorbeeld het vakantiegeld. Klik op Opslaan. 



Nieuwe medewerker aanmaken 

 

U kunt nu, wanneer u een nieuwe medewerker aanmaakt, een Default 
medewerker selecteren. Klik hiervoor op Medewerker toevoegen. 



Personalia toevoegen 

 

U kunt direct bij het toevoegen van personalia van de medewerker een 

Default medewerker toekennen. Alle Default medewerker instellingen 
die u op Control Panel en op het bedrijfsniveau heeft gemaakt worden 

dan automatisch aan de medewerker toegevoegd. De Uurloner is nu 
geselecteerd. Klik op Next. 



Salaris en Rooster 

 

De default instellingen die u heeft geselecteerd vindt u terug in de 
wizard bij Salaris en rooster.  

U ziet dat het rooster is aangepast op het rooster van een uurloner. 
Wanneer er een looncomponent is toegevoegd aan de default 

medewerker is deze ook te zien onder Vaste Looncomponenten. 



 

Factureringsmodule 

Ga naar Producten 

 

Ga naar het tabblad Instellingen en klik op Producten onder het kopje 
Facturering. 



Product Debiteur 

 

U ziet hier een overzicht van producten die op dit moment gebruikt 
kunnen worden, klik op Product toevoegen om meer producten te 

gebruiken. 

Producten kiezen 

 

U kunt vervolgens hier een nieuw product toevoegen of wijzigen. Bij 

Counter vindt u een lijst met mogelijke producten, vervolgens geeft u 
een code op en een omschrijving. Daarna klikt u op Opslaan. 



Ga naar Servicelevel beheer 

 

Ga terug naar het tabblad Instellingen en klik op Servicelevel beheer. 

Nieuw servicelevel toevoegen 

 

Om een nieuw servicelevel toe te voegen klikt u op Nieuw servicelevel 

toevoegen. 



Omschrijving 

 

Vul een naam in voor het nieuwe servicelevel en klik op Opslaan. 

Producten wijzigen 

 

U kunt op twee manieren de prijzen van de producten per servicelevel 
aanpassen. Door op het tabblad producten te klikken en het juiste 

level te selecteren (1) of door op Producten bewerken te klikken achter 
de naam van het servicelevel (2).  

Klik op Producten kiezen 

 

Klik op Producten kiezen om te kiezen welke producten u wilt 

gebruiken voor dit servicelevel. 



Producten selecteren 

 

Selecteer de producten die u wilt gebruiken en klik op Opslaan. 

Prijs toevoegen en wijzigen 

 

U kunt een prijs toevoegen (op deze plaats kunt u de prijzen later ook 
wijzigen op dezelfde manier) door de klikken onder Prijs achter het 

product. 
Let op: U kunt de prijs ook wijzigen voor een aparte debiteur, dit 

wordt later uitgelegd) 



Prijs invullen 

 

Vul de juiste prijs in die u rekent voor het product, bijvoorbeeld voor 

de verwerking van de Loonaangifte. Klik op Opslaan. 

Service level 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 
2. Klik op Service Level onder het kopje Informatie. 

Nieuw Service Level 

 

Klik op Nieuw Service Level voor het toevoegen van een servicelevel. 



Kies het servicelevel 

 

Kies het servicelevel dat u wilt toevoegen aan de debiteur, geef een 

begindatum contract en klik op Opslaan. 

Debiteuren koppelen 

 

Het is ook mogelijk om een Service level te koppelen aan een 

bestaande debiteur. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat er één 
factuur kan worden opgesteld voor meerdere debiteuren. 

Prijs wijzigen op debiteurniveau 

 



U kunt hier de prijs wijzigen op debiteurniveau, dit doet u weer door 

erop te klikken. Deze prijs voor het product rekent u dan enkel voor 
deze debiteur. 

Let op: U wijzigt de prijs alleen voor deze debiteur, de prijs voor het 
servicelevel blijft wat u eerder heeft ingevoerd. 

Ga naar Facturen 

 

1. Ga naar het tabblad Start. 

2. Klik op Facturen. 

Nieuwe snapshot 

 

Klik op Nieuwe snapshot om een snapshot te maken voor uw factuur. 



Kies het jaar en de periode 

 

Selecteer de juiste gegevens en klik op Create. 

Details 

 

Klik op Details achter de zojuist gemaakte snapshot. 

Snapshot 

 

Hier ziet u de details van de snapshot voor de factuur. 

1. Hier kunt u de debiteur en de weergave selecteren. 



2. Hier ziet u nogmaals de kosten die u rekent en hoeveel gebruik er is 

gemaakt van de producten, dit ziet u per periode. 
3. Hier ziet u de totale kosten per periode. 

4. Hier ziet u de totale kosten per jaar tot nu toe. 
5. U kunt deze gegevens exporteren naar uw boekhoudpakket of naar 

excel. 



 

Onzichtbaar maken van debiteuren en bedrijven 

Debiteuren en bedrijven kunnen onzichtbaar gemaakt worden. 

Wanneer een debiteur of bedrijf ontzichtbaar is gemaakt, verschijnt 
deze alleen nog in Beheer op tabblad Instellingen. 

Beheer 

 

Klik in tabblad Instellingen op Debiteur beheer (wanneer u een 

debiteur onzichtbaar wilt maken) of Bedrijven beheer (wanneer u een 
bedrijf onzichtbaar wilt maken). 

Zichtbaar/Onzichtbaar 

 

1. Selecteer (in het geval van een bedrijf verwijderen) de debiteur 
en/of organisatie. 

2. Klik op het te wijzigen bedrijf. 



Onzichtbaar 

 

Selecteer Onzichtbaar en klik op Opslaan. 

Het bedrijf is nu onzichtbaar gemaakt. 
 

Wanneer u dit bedrijf weer zichtbaar wilt maken, kunt u dit doen op de 
zelfde manier. 



 

Run teller 

Accountants kunnen de Run teller gebruiken om te tellen hoeveel een 

bedrijf verwerkt heeft in een periode. Het is mogelijk om bijvoorbeeld 
runs, loonaangiftes en gebruikersaccount te tellen. 

Run teller 

 

Klik op Run teller op de startpagina. 

Tellen 

 

1. Selecteer de counter. 
2. Selecteer eventueel een tag, u kunt ook kiezen om alle tags te 

selecteren. 
3. Selecteer het jaar waarvoor u wilt tellen. 

4. Klik op Tellen. 



Overzicht 

 

Vervolgens krijgt u een overzicht per periode en de totalen van de 

geselecteerde bedrijven. 



 

Twinfield integratie 

Wanneer u uw grootboekrekeningschema van ICBS wilt koppelen aan 

Twinfield is dit mogelijk. 

Twinfield instellingen 

 

1. Ga naar tabblad Instellingen. 

2. Klik op Twinfield instellingen. 



Instellingen opslaan 

 

Maak een nieuwe instelling aan. 
Geef de naam van de organisatie, uw gebruikersnaam en wachtwoord 

van Twinfield. Klik op Opslaan. 

Koppel bedrijf 

 

Klik op Koppel bedrijf. 

Bedrijven 

 

Selecteer het bedrijf in ICBS en het bedrijf in Twinfield die u wilt 
koppelen. Klik op Opslaan. 



Code 

 

U ziet hier uw code uit Twinfield. Het koppelen van het bedrijf is 

gelukt. 

Loonopdracht 

 

Klik op meer in het dashlet Loonopdracht op bedrijfsniveau. 



Verzenden naar Twinfield 

 

1. Klik op het Twinfield logo om de gegevens naar Twinfield te 
verzenden. 

2. Wanneer de gegevens verzonden zijn, kleurt het logo blauw. 

In Twinfield 

 

Log in bij Twinfield indien u de verzonden gegevens wilt inzien. 

1. Klik op Boekhouding. 

2. Klik op Conceptboekingen. 
3. Klik op Salaris. 



Salaris 

 

Uw gegevens vindt u hier terug in Twinfield. 
 

Let op: Het is niet mogelijk om via de automatische koppeling met 
Twinfield, de kostenplaatsen te exporteren. 



 

Reeleezee integratie 

Wanneer u uw grootboekrekeningschema van ICBS wilt koppelen aan 

Reeleezee is dit mogelijk.  

Reeleezee instellingen 

 

1. Ga naar tabblad Instellingen. 
2. Klik op Reeleezee instellingen onder Integratie. 

Nieuw 

 

Klik op Nieuw. 



Instellingen opslaan 

 

1. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord van Reeleezee.  

2. Selecteer het bedrijf in ICBS dat u wilt koppelen. 
3. Klik op Opslaan. 

Koppeling 

 

Het koppelen van het bedrijf is gelukt. 



Loonopdracht 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijf. 
3. Klik op meer in het dashlet Loonopdracht. 



Naar Reeleezee sturen 

 

Klik op het Reeleezee logo om de gegevens naar Reeleezee te 
verzenden. 

 

Verzenden 

 

Klik op OK. 

Oranje 

 

Het logo van Reeleezee wordt oranje wanneer u de gegevens heeft 

verzonden. 



Overzicht Memoriaal 

 

Log in bij Reeleezee 
1. Klik op Financieel. 

2. Klik op Memoriaal. 
3. Klik op Overzicht 

4. Klik op het overzicht dat u wilt zien. 

Het overzicht in Reeleezee 

 



Gebruikersaccounts 

Gebruikersrechten standaard gebruikertemplates 

Beknopt overzicht ICBS gebruikertemplates. 
Het is in ICBS mogelijk om zelf gebruikertemplates aan te maken en 

aan te passen. Wanneer u kiest voor een standaard gebruikertemplate 
van ICBS, kunt u deze rechten ook aanpassen. Onderstaand overzicht 

laat zien wat globaal de rechten zijn van onze standaard gebruikers. 
 

Accountant templates. Kunnen met debiteuren werken. 
 

1. Administrator met debiteurenbeheer: toegang tot alles. 

2. Debiteurenbeheerder plus: toegang tot alles, behalve aanpassen 
van gebruikersaccounts en tags op control panel. 

3. Debiteurenbeheerder: Kan geen gebruikersaccounts, tags, 
master modellen en schema’s aanpassen op control panel. 

 
Templates voor eindgebruikers. Kunnen niet met debiteuren 

werken. 
 

 Bedrijfsniveau en medewerkerniveau: 
4. Salarisinzien + ophalen: Kan alleen output zien. 

5. Salarisinvoer + loonrunaanvraag:  
- Kan gegevens in huidige periode invoeren en de loonrun 

aanvragen.  
- Run aanvraag komt bij accountant gebruiker op global in het 

dashlet run aanvraag. 

- Geen rechten om gegevens op bedrijfsniveau, tabblad 
instellingen te wijzigen. 

6. Salarisinvoer + loonopdracht: Hetzelfde als 5, maar kan zelf 
loonrun draaien. (Geen loonaangifte) 

7. Salarisinvoer + TWK run + aangifte: Kan alles zelf, behalve 
gegevens op bedrijfsniveau, tabblad instellingen wijzigen. 

 
 Organisatie-, bedrijfs- en medewerkerniveau: 

8. HR- en salarisinzien: Hetzelfde als 4 + HR-gegevens op 
organisatieniveau. 

9. HR- en salarisinvoer + loonrunaanvraag: Hetzelfde als 5 + HR-
gegevens op organisatieniveau. 

10. HR- en salarisopdracht + loonopdracht: Hetzelfde als 6 + HR-
gegevens op organisatieniveau. 

11. HR- en salarisopdracht + TWK run + aangifte: Hetzelfde als 7 + 

HR-gegevens op organisatieniveau. 



 

 Overig: 
12. Administrator: Toegang tot control panel, organisatie-, bedrijfs- 

en medewerkerniveau. Kan alles aanpassen. 
13. Verzuimmanager login:  

- Toegang tot organisatie-, bedrijfs- en medewerkerniveau.  
- Zeer beperkt aantal dashlets, geen salarisgegevens.  

- Kan alleen verlof en verzuim van medewerkers aanpassen. 
14. HR Professional:  

- Toegang tot organisatie-, bedrijfs- en medewerkerniveau.  
- Toegang tot HR-rapporten. 

- Kan veel gegevens van een medewerker aanpassen, waaronder 
verlof, verzuim en contract.  

- Geen rechten om salarisgegevens en looncomponenten aan te 
passen. Kan geen runs of aangiften maken. 

15. Salaris Professional:  Hetzelfde als 7. Kan geen verlof en verzuim 

aanpassen.  
 

ESS/MSS 
 

16. Managerlogin: 
- Toegang tot medewerkerniveau. 

- Kan beperkt gegevens van medewerkers aanpassen, waaronder 
verlof en verzuim. Toegang tot dashlets in te stellen op 

organisatieniveau, ESS/MSS, manager dashboard. 
- Geen rechten om salarisgegevens en looncomponenten aan te 

passen. 
- Gebruiker aanmaken organisatieniveau, ESS/MSS, Manager 

login. 
17. Medewerkerlogin:  

- Kan eigen gegevens, zoals loonstrook, documenten en verlof 

zien. Kan verlof aanvragen. 
- Toegang tot dashlets in te stellen op organisatieniveau, 

ESS/MSS, medewerker dashboard. 
- Gebruiker aanmaken op organisatieniveau, ESS/MSS, 

Medewerker login of op medewerkerniveau, dashlet Medewerker login. 
18. Medewerkerlogin, alleen loonstrook inzage: Toegang tot eigen 

loonstrook. 
19. Document viewer: 

- Toegang tot salarisdocumenten en loonaangiften (met of zonder 
verzenden) 

- In te stellen op organisatieniveau, ESS/MSS, Bedrijfsdocument 
viewer. 

- Gebruiker aanmaken op bedrijfsniveau, dashlet contactpersoon. 



 

Klant login aanmaken 

Let op: Op Debiteurniveau maakt u een  klant login aan voor een 

gebruiker die toegang krijgt voor deze speciefieke debiteur. Dit is 
bijvoorbeeld voor de directeur of administrateur van het bedrijf dat 

klant van u is. De gebruiker krijgt enkel toegang tot deze debiteur. 
Wilt u een inlog aanmaken voor een gebruiker die meerdere debiteurs 

kan inzien (bijvoorbeeld medewerkers van uw accountantskantoor) 
dan doet u dit via het tabblad Instellingen.  

Ga naar Klant login 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 
2. Ga naar het debiteurniveau. 

3. Klik op Klant login onder Gebruikersaccountants. 



Nieuwe account toevoegen 

 

Klik op: Nieuwe account. 

Template user 

 

1. Vul de gegevens van de gebruiker in. 
2. Vink Bedrijfsdocument Viewer uit. 

3. Selecteer een template user. 
4. Klik op Opslaan. 

Filter 

 



Klik op de filter om een filter toe te voegen. 

Selecteer bedrijven 

 

Selecteer de bedrijven en klik op Opslaan. 

Activeren 

 

Tot slot activeert u de gebruiker door een e-mail te sturen, dit doet u 
door op het e-mail incoontje te klikken. 



 

Accountant login aanmaken 

Voor medewerkers van uw eigen kantoor, kunt u een accountant login 

maken. Dit type gebruiker heeft rechten om meerdere debiteuren in te 
zien. Welke debiteuren dit zijn, kunt u zelf instellen door debiteuren 

Tags te gebruiken. 

Tabblad Instellingen 

 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 
2. Klik op Accountant login onder Gebruikers. 

Nieuwe account toevoegen 

 



Klik op: Nieuwe account, om een nieuwe Accountant login toe te 

voegen. 

Template user 

 

Vul de gegevens van de medewerker in, zoals het e-mailadres. Kies 
daarna uit de lijst één van de templates. Hierdoor wordt bepaald wat 

deze gebruiker kan zien. Wanneer u eigen templates heeft 
aangemaakt voor een accountant login, kunt u deze ook terugvinden 

in deze lijst. 
Klik daarna op Opslaan. 



Filter 

 

Klik op de filter om een filter toe te voegen. 

Filter bewerken 

 

Selecteer de tags die deze gebruiker mag zien en klik op Opslaan. 



Activeren 

 

Tot slot activeert u de gebruiker door een e-mail te sturen, dit doet u 

door op het e-mail incoontje te klikken. 



 

Aanmaken en Inloggen Bedrijfsdocument viewer 

Accountants en klanten maken op een verschillende manier een 

Bedrijfsdocument viewer aan. In deze uitleg zal eerst het aanmaken 
voor accountants worden uitgelegd en daarna het aanmaken voor 

klanten. 

Het dashlet Documents Viewer dashboard voor accountants 

 

Indien u een accountant bent, dient u de volgende stappen te volgen 

om naar het dashlet Documents Viewer dashboard te gaan. 
1. Ga het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Documents Viewer dashboard. 



Geef aan welke documenten u wilt laten zien 

 

Geef aan welke dashlets u wilt laten zien in de viewer en klik op 

Opslaan. 



Klant login 

 

Klik op Klant login. 

Nieuwe account 

 

Klik op Nieuwe account. 



Accountgegevens invoeren 

 

1. Vul het e-mailadres en de gegevens in voor een nieuw account. 

2. Zorg dat Bedrijfsdocument Viewer aangevinkt staat. 
3. Selecteer het bedrijf waaraan de viewer gekoppeld dient te worden. 

4. Klik op Opslaan. 

E-mail verzenden 

 

Klik op het e-mailincoontje om een e-mail te versturen voor het 
activeren van deze login. 



Het dashlet Documents Viewer dashboard voor klanten 

 

Indien u een klant bent, dient u de volgende stappen te volgen om 
naar het dashlet Documents Viewer dashboard te gaan. 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 
2. Klik op Documents Viewer dashboard. 

Geef aan welke documenten u wilt laten zien 

 



Geef aan welke dashlets u wilt laten zien in de viewer en klik op 

Opslaan. 

Klant login 

 

Klik op Klant login. 

Nieuwe account 

 

Klik op Nieuwe account. 



Accountgegevens invoeren 

 

1. Vul het e-mailadres en de gegevens in voor een nieuw account. 

2. Zorg dat Bedrijfsdocument Viewer aangevinkt staat. 
3. Selecteer het bedrijf waaraan de viewer gekoppeld dient te worden. 

4. Klik op Opslaan. 

E-mail verzenden 

 

Klik op het e-mailincoontje om een e-mail te versturen voor het 
activeren van deze login. 



Inloggen KSS 

 

Log in. 

De Bedrijfsdocumenten viewer 

 

U kunt in de Bedrijfsdocumenten viewer de loonaangifte inzien 

(verzonden & niet verzonden afhankelijk van uw eerdere instelling) en 
salarisdocumenten van het bedrijf (ook bij deze documenten kunt u 

aangeven welke er te zien gaan zijn en welke niet). 



 

Aanmaken en Inloggen Managerlogin (MSS) 

Managerlogin voor accountants 

 

Indien u een accountant bent, gaat u op de volgende manier naar het 
dashlet Manager login: 

1. Ga het tabblad Explorer. 
2. Klik op Manager login. 

 



Managerlogin voor klanten 

 

Indien u een klant bent, gaat u op de volgende manier naar het 
dashlet Manager login: 

1. Ga het tabblad Instellingen. 
2. Klik op Manager login. 

Nieuwe manager login 

 

Klik op Nieuwe manager login. 



Vul de juiste gegevens in 

 

1. Kies een manager voor de login. 

2. Vul de overige gegevens in, zoals het e-mail adres. 
3. Klik op Opslaan. 

Klik op medewerkers 

 

Klik op medewerkers om eventueel te zien welke medewerker bij 

welke manager hoort. 



Medewerkers 

 

Hier ziet u welke medewerkers er te zien zijn in de login van de 
manager. Klik op Sluiten om verder te gaan. 

Account activeren 

 

Klik op het vinkje onder Actief om de login te activeren. 



Inloggen MSS 

 

Log in. 

Managerslogin 

 



Hier ziet nu de managerslogin, wat de manager kan zien kunt u 

instellen. 
Voor meer functionaliteiten: Klik op het tabblad Kalender. 

Kalender 

 

Hier vindt u de kalender van de medewerkers. U kunt hier een filter 

aan toevoegen (1), naar een andere maand gaan door middel van de 
pijlen (2), of een optie aan/uitvinken. Bijvoorbeeld het rooster, dan 

ziet u alle rode vlakken niet en in dit geval enkel het verzuim en de 
verjaardag. 



 

Aanmaken en Inloggen medewerkerslogin (ESS) 

Wanneer u toegang heeft tot het debiteurniveau of tabblad Instellingen 

Ga naar de medewerker 

 

1. Klik op de medewerker bij wie u een medewerker login wil 

toevoegen. 
2. Klik op het meer in het dashlet Medewerker login. 

Nieuwe login maken 

 

Klik op Nieuwe login maken 



Vul de gegevens in 

 

1. Vul het e-mailadres van de medewerker in, er wordt een 
bevestigingsmail gestuurd naar dit adres. 

2. Kies eventueel voor de optie: Alleen loonstrookinzage. Hiermee kan 
de medewerker enkel zijn loonstrook inzien en geen gebruik maken 

van de functionaliteiten die eerder zijn weergegeven. 
3. Klik op Opslaan. 

Activeren 

 

Klik op Activeren. 

 
De medewerker krijgt nu een e-mail. 

De medewerker moet nu de e-mail bevestigen 

 

Nadat de medewerkerslogin is aangemaakt, klikt de medewerker op de 
bevestigingslink. Onthou of kopieer het wachtwoord. 



Inloggen 

 

U krijgt een bevestiging, klik hierna op inloggen. 

Inloggen met wachtwoord 

 

U kunt nu inloggen met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u in uw 

e-mail heeft gekregen. 
U kunt ook inloggen met uw google of yahoo-ID als u al ingelogd bent 

met hetzelfde e-mail adres. 



De medewerkerslogin 

 

Dit is de medewerkerslogin met alle funcionaliteiten, dashlets zijn ook 

af te schermen naar uw keuze.  



 

Aanmaken en Inloggen Loonstrookviewer (ESS) 

Een loonstrookviewer is een medewerkerslogin die alleen toegang 

geeft tot de loonstroken en de jaaropgave van de medewerker. 

Ga naar de medewerker 

 

Klik op de medewerker bij wie u een loonstrookviewer login wil 

toevoegen en klik op meer in het dashlet Medewerker login. 

Nieuwe login maken 

 

Klik op Nieuwe login maken. 



Vul de gegevens in 

 

1. Vul het e-mailadres van de medewerker in, er wordt een 

bevestigingsmail gestuurd naar dit adres. 
2. Kies voor de optie: Alleen loonstrookinzage. 

3. Klik op Opslaan. 
 

 

Activeren 

 

Klik op Activeren. 
 

De medewerker krijgt nu een e-mail. 

De medewerker moet nu de e-mail bevestigen 

 



Nadat de medewerkerslogin is aangemaakt, klikt de medewerker op de 

bevestigingslink. Onthou of kopieer het wachtwoord. 

Inloggen 

 

U krijgt een bevestiging, klik hierna op inloggen. 

Inloggen met wachtwoord 

 

U kunt nu inloggen met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u in uw 

e-mail heeft gekregen. 



U kunt ook inloggen met uw google of yahoo-ID als u al ingelogd bent 

met hetzelfde e-mail adres. 

De loonstrookviewer 

 

Klik op de periode waarvan u de loonstrook wil zien. 

Loonstrook 

 

U kunt de loonstrook hier bekijken en downloaden in PDF. 



 

Template users aanmaken 

Als accountant kunt u voor uw klanten eigen template users 

aanmaken. Met deze template users kunt u precies aangeven welke 
niveaus en welke dashlets u klant mag zien. U kunt meerdere 

templates aanmaken voor meerdere gebruikers. 

Template users op tabblad Instellingen 

 

U kunt als accountant op tabblad Instellingen template users 
aanmaken en op debiteurniveau. Wanneer u de template user 

aanmaakt op tabblad Instellingen is dit template zichtbaar voor al uw 
debiteuren. Wanneer u  de template user aanmaakt op debiteurniveau 

zijn deze templates alleen zichtbaar voor die debiteur. 
De functionaliteit werkt op beide niveaus hetzelfde. 

 

Voor het aanmaken van een template user op tabblad Instellingen 
gaat nu naar tabblad Instellingen. Klik vervolgens op Template users. 



Template users 

 

Wanneer u een template user aan wilt maken op debiteurniveau: 
1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Template users onder Gebruikersaccounts. 

Nieuwe Template User 

 

Klik op Nieuwe Template User. 

Template user toevoegen 

 



1. Geef een naam in voor de template. 

2. Selecteer type Master Client (klant login), Master Manager 
(managerlogin) of Master Medewerker (medewerkerlogin). 

3. Selecteer een Base template wanneer u instellingen over wilt nemen 
van een standaard template. Wanneer u geen selecteert, zullen er 

geen tabbladen en dashlets zichtbaar zijn. 
4. Klik op Opslaan. 

 
We gebruiken in dit voorbeeld een Klant login. 

Dashboard 

 

Klik op Dashboard. 

Maak eerst de Tabs zichtbaar 

 

1. Klik linksbovenin om een niveau te selecteren. 

2. Let op dat u eerst de Tabs zichtbaar maakt. Wanneer u een 
niveau zichtbaar wilt maken in één van de tabs, dient deze op Lezen of 

Schrijven te staan om niveaus onder deze tabs zichtbaar te maken 
(bijvoorbeeld: u dient eerst tab Explorer zichtbaar te maken en daarna 

kunt u pas bedrijfsniveau & medewerkersniveau zichtbaar maken) 



Explorer tab 

 

Maak bijvoorbeeld de Explorer tab zichtbaar door op Schrijven te 

klikken. 

Tabbladen zichtbaar maken 

 

1. Selecteer een tabblad onder Explorer, deze kunnen namelijk door 

de user nu bekeken worden. 
2. Geef aan of de gebruiker geen rechten heeft (Geen), rechten heeft 

om dashlets op dit tabblad in te zien (Lezen), of om te wijzigen 
(Schrijven). 

3. Selecteer een tabblad onder dit niveau. 
4. Geef aan of de gebruiker geen rechten heeft (Geen), rechten heeft 

om dashlets op dit tabblad in te zien (Lezen), of om te wijzigen 
(Schrijven). 

5. Klik op Dashlet toevoegen. 
 

Let op: Wanneer u uw klant de mogelijkheid wilt geven dashlets aan te 
passen, dienen beide tabbladen dus op Schrijven te staan (stap 2 & 

stap 4). 



Template instellen per dashlet 

 

Klik op de dashlets die u wilt laten zien in het dashboard van de 
gebruiker. 

De dashlets die u in deze lijst laat staan, krijgt de gebruiker niet direct 
te zien in zijn scherm. Deze dashlets kan hij wel toevoegen via Dashlet 

toevoegen als hij lees- of schrijfrechten heeft. 



Dashboard inrichten 

 

De dashlets die u heeft aangeklikt komen in het dashboard terecht. 
Hier kunt u nog de rechten aanpassen, de dashlets verslepen of 

samenvouwen. Hoe u het dashboard hier inricht is hoe de gebruiker 
zijn dashboard straks te zien krijgt. 

 
Volg deze stappen voor elk tabblad en elk niveau dat u zichtbaar wilt 

maken. Wanneer u hiermee klaar bent klikt u rechtsonderin op Sluiten. 

Template toepassen 

 

1. Wanneer u al gebruikers heeft die deze template voor hun 

gebruikersaccount hebben, kunt u de zojuist gemaakte wijzigingen 

doorvoeren door op de knop Apply Template te klikken. 



2. Indien u wilt wilt doen voor één of slechts een aantal gebruikers, 

klik dan op users en vervolgens op dezelfde Apply Template knop. 

Klant login 

 

Indien dit template nog niet is geselecteerd bij de gewenste gebruiker, 

volg dan de volgende stappen: 
1. Ga terug naar het debiteurniveau. 

2. Klik op Klant login onder Gebruikersaccounts. 



Template toepassen 

 

1. Klik op Nieuw Account om deze template toe te passen bij een 

nieuwe gebruiker. 
2. Klik op de gebruiker om de template bij een bestaande gebruiker 

toe te passen. 

Template selecteren 

 

De template kunt u selecteren achter Template user. 



 

Manager template user aanmaken 

Als accountant kunt u voor uw klanten eigen template users 

aanmaken. Met deze template users kunt u precies aangeven welke 
niveaus en welke dashlets de managers van uw klanten mogen zien. U 

kunt meerdere templates aanmaken voor meerdere type gebruikers. 

Template users op tabblad Instellingen 

 

U kunt als accountant op tabblad Instellingen template users 
aanmaken en op debiteurniveau. Wanneer u de template user 

aanmaakt op tabblad Instellingen is dit template zichtbaar voor al uw 
debiteuren. Wanneer u  de template user aanmaakt op debiteurniveau 

zijn deze templates alleen zichtbaar voor die debiteur. 
De functionaliteit werkt op beide niveaus hetzelfde. 

 

Voor het aanmaken van een template user op tabblad Instellingen 
gaat nu naar tabblad Instellingen. Klik vervolgens op Template users. 



Template users op debiteurniveau 

 

Voor het aanmaken van een template user op debiteurniveau: 
1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Template users onder Gebruikersaccounts. 

Nieuwe Template User 

 

Klik op Nieuwe Template User. 

Template user toevoegen 

 



1. Geef een naam in voor de template. 

2. Selecteer type Master Client (klant login), Master Manager 
(managerlogin) of Master Medewerker (medewerkerlogin). 

3. Selecteer een Base template wanneer u instellingen over wilt nemen 
van een standaard template. Wanneer u geen selecteert, zullen er 

geen tabbladen en dashlets zichtbaar zijn. 
4. Klik op Opslaan. 

 
We gebruiken in dit voorbeeld een Manager login. 

Dashboard 

 

Klik op Dashboard. 

Maak eerst de Tabs zichtbaar 

 

1. Klik linksbovenin om een niveau te selecteren. 

2. Let op dat u eerst de Tabs zichtbaar maakt. Wanneer u een 

niveau zichtbaar wilt maken in één van de tabs, dient deze op Lezen of 
Schrijven te staan om niveaus onder deze tabs zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld: u dient eerst tab Explorer zichtbaar te maken en daarna 
kunt u pas het medewerkersniveau zichtbaar maken). 



Start 

 

1. Selecteer tabblad Start om deze zichtbaar te maken. 
2. Geef aan of de gebruiker geen rechten heeft (Geen), rechten heeft 

om dashlets op dit tabblad in te zien (Lezen), of om te wijzigen 
(Schrijven). 

3. Selecteer een tabblad onder dit niveau. 
4. Geef aan of de gebruiker geen rechten heeft (Geen), rechten heeft 

om dashlets op dit tabblad in te zien (Lezen), of om te wijzigen 

(Schrijven). 
5. Klik op Dashlet toevoegen. 

 
Let op: Wanneer u uw klant de mogelijkheid wilt geven dashlets aan te 

passen of toe te voegen aan het dashboard, dienen beide tabbladen 
dus op Schrijven te staan (stap 2 & stap 4). 

Template instellen per dashlet 

 

Klik op de dashlets die u wilt laten zien in het dashboard van de 

gebruiker. 
De dashlets die u in deze lijst laat staan, krijgt de gebruiker niet direct 

te zien in zijn scherm. Deze dashlets kan hij wel toevoegen via Dashlet 



toevoegen als hij schrijfrechten heeft voor het tabblad en lees- of 

schrijfrechten voor het dashlet. 
 

De dashlets die u heeft aangeklikt komen in het dashboard terecht. 
Hier kunt u nog de rechten aanpassen, de dashlets verslepen of 

samenvouwen. Hoe u het dashboard hier inricht is hoe de gebruiker 
zijn dashboard straks te zien krijgt. 

 

Explorer 

 

Indien u ook gegevens van specifieke medewerkers wilt laten 
aanpassen door de managers, dient u eerst op de tab Explorer 

schrijfrechten te geven. 

Dashboard medewerker 

 



1. Ga naar de tab Medewerker. 

2. Selecteer op dezelfde manier als bij tabblad Start de rechten voor 
de tabbladen en de dashlets. 

 
Wanneer u klaar bent met het instellen van alle rechten, klikt u 

rechtsonderin op Sluiten. 

Template toepassen 

 

1. Wanneer u al gebruikers heeft die deze template voor hun 

gebruikersaccount hebben, kunt u de zojuist gemaakte wijzigingen 
doorvoeren door op de knop Apply Template te klikken. 

2. Indien u wilt wilt doen voor één of slechts een aantal gebruikers, 

klik dan op users en vervolgens op dezelfde Apply Template knop. 

Manager login 

 

Indien dit template nog niet is geselecteerd bij de gewenste gebruiker, 

volg dan de volgende stappen: 
1. Ga terug naar het debiteurniveau. 

2. Klik op Manager login onder Gebruikersaccounts. 



Nieuwe manager login 

 

Maak een nieuwe manager login aan. U kunt ook op een bestaande 

gebruiker klikken. 

Template user 

 

1. Selecteer de manager en zijn gegevens. 

2. Selecteer de zojuist aangemaakte Template. 
3. Klik op Opslaan. 



 

Medewerker template user aanmaken 

Als accountant kunt u voor uw klanten eigen template users 

aanmaken. Met deze template users kunt u precies aangeven welke 
niveaus en welke dashlets de medewerkers van uw klanten mogen 

zien. U kunt meerdere templates aanmaken voor meerdere type 
gebruikers. 

Template users op tabblad Instellingen 

 

U kunt als accountant op tabblad Instellingen template users 

aanmaken en op debiteurniveau. Wanneer u de template user 
aanmaakt op tabblad Instellingen is dit template zichtbaar voor al uw 

debiteuren. Wanneer u de template user aanmaakt op debiteurniveau 
zijn deze templates alleen zichtbaar voor die debiteur. 

De functionaliteit werkt op beide niveaus hetzelfde. 

 
Voor het aanmaken van een template user op tabblad Instellingen 

gaat nu naar tabblad Instellingen. Klik vervolgens op Template users. 



Template users op debiteurniveau 

 

Voor het aanmaken van een template user op debiteurniveau: 

1. Ga naar tabblad Explorer. 
2. Ga naar het debiteurniveau. 

3. Klik op Template users onder Gebruikersaccounts. 

Nieuwe Template User 

 

Klik op Nieuwe Template User. 

Template user toevoegen 

 



1. Geef een naam in voor de template. 

2. Selecteer type Master Client (klant login), Master Manager 
(managerlogin) of Master Medewerker (medewerkerlogin). 

3. Selecteer een Base template wanneer u instellingen over wilt nemen 
van een standaard template. Wanneer u geen selecteert, zullen er 

geen tabbladen en dashlets zichtbaar zijn. 
4. Klik op Opslaan. 

 
We gebruiken in dit voorbeeld een Medewerker login. 

Dashboard 

 

Klik op Dashboard. 

Tabblad zichtbaar maken 

 

1. Selecteer Schrijven bij het tabblad Start. 
2. Selecteer Schrijven bij het tabblad Medewerker Login, u geeft u 

medewerker dan de gelegenheid om zelf zijn dashboard in te delen. 
3. Klik op Dashet toevoegen. 



Template instellen per dashlet 

 

Klik op de dashlets die u wilt laten zien in het dashboard van de 

gebruiker. 
De dashlets die u in deze lijst laat staan, krijgt de gebruiker niet direct 

te zien in zijn scherm. Deze dashlets kan hij wel toevoegen via Dashlet 

toevoegen als hij schrijfrechten heeft voor het tabblad en lees- of 
schrijfrechten voor het dashlet. 

 
De dashlets die u heeft aangeklikt komen in het dashboard terecht. 

Hier kunt u nog de rechten aanpassen, de dashlets verslepen of 
samenvouwen. Hoe u het dashboard hier inricht is hoe de gebruiker 

zijn dashboard straks te zien krijgt. 
 

Template toepassen 

 

1. Wanneer u al gebruikers heeft die deze template voor hun 

gebruikersaccount hebben, kunt u de zojuist gemaakte wijzigingen 
doorvoeren door op de knop Apply Template te klikken. 

2. Indien u wilt wilt doen voor één of slechts een aantal gebruikers, 
klik dan op users en vervolgens op dezelfde Apply Template knop. 



Medewerker login 

 

Indien dit template nog niet is geselecteerd bij de gewenste gebruiker, 

volg dan de volgende stappen: 
1. Ga terug naar het debiteurniveau. 

2. Klik op Medewerker login onder Gebruikersaccounts. 

Nieuwe medewerker login 

 

Klik op Nieuwe medewerker login achter de medewerker waarbij u een 
login wilt aanmaken. 



Template user 

 

1. Vul het e-mailadres in en de gegevens van de medewerker. 

2. Vink Alleen loonstrookinzage uit. 
3. Selecteer de zojuist aangemaakte Template. 

4. Klik op Opslaan. 

Workflow 

Inleiding Workflow 

Sinds begin december is de workflow functionaliteit live in ICBS.  
 

Deze nieuwe module maakt het mogelijk om in ICBS per bedrijf in te 
richten welke (salaris-) activiteiten per periode (eventueel 

automatisch) moeten worden uitgevoerd. Tevens kunt u per activiteit 

instellen wie signalen ontvangt wanneer een activiteit daadwerkelijk is 
uitgevoerd. Accountant gebruikers hebben tevens de mogelijkheid om 

een handig overzicht te bekijken van de status van de 
salarisverwerking van alle (of een deel van de) klanten en/of de 

openstaande activiteiten. En kunnen deze activiteiten ook direct vanuit 
het tabblad Workflow eenvoudig uitvoeren. 

 
Door de nieuwe online mogelijkheden zijn er steeds meer activiteiten 

rond de maandelijkse salarisverwerking die kunnen (of moeten) 
worden uitgevoerd en gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan: 

• het invoeren van mutaties, 



• het controleren van de mutaties 

• de aanvraag voor het definitief (laten) verwerken van de 
salarisadministratie, 

• de controle van de salarisverwerking, 
• het beschikbaar stellen van de output aan de eindgebruiker 

(documentviewer), 
• het beschikbaar stellen van de loonstrook aan de medewerkers, 

• de verzending van de journaalpost naar het boekhoudprogramma, 
• het aanmaken van de loonaangifte, de controle van de loonaangifte, 

• de verzending van de loonaangifte, 
• het aanmaken van de pensioenaangifte, 

• de controle van de pensioenaangifte en tenslotte 
• het verzenden van de pensioenaangifte. 

 
Met de nieuwe workflowmodule kunt u precies zien welke activiteiten 

zijn gepland of reeds zijn afgehandeld. Maar tevens kunnen deze 

activiteiten allemaal (of gedeeltelijk) automatisch worden uitgevoerd. 
 

Wij denken dat ICBS met deze nieuwe module weer een 
enorme stap zet om het verwerken van de salarisadministratie 

nog efficiënter te maken en kijken ernaar uit om uw reactie op 
deze nieuwe functionaliteit te horen. 

 
U kunt geheel zelf instellen hoe u uw workflow eruit wil laten zien, 

welke acties u wanneer wilt uitvoeren of laten uitvoeren. 

Statusoverzicht van al uw klanten 

 



Workflow instellingen 

 

Op bedrijfsniveau onder het tabblad Instellingen vindt u het dashlet 

Workflow instellingen. Hier kunt u selecteren welke workflow u wilt 
gebruiken. Wanneer u geen eigen instelling hiervoor heeft, kunt u een 

van onze standaard workflows gebruiken. 
 

1. Alle acties die op actief staan worden uitgevoerd. 

2. Alle acties die op automatisch uitvoeren staan zullen automatisch 
door ICBS worden uitgevoerd. Staat automatisch uitvoeren niet 

aangevinkt, dan wordt deze actie gepland om door u handmatig uit te 
voeren. Hier is ook te vinden na welke actie deze actie zal worden 

uitgevoerd. 
3. Bij Uitvoeren na (dagen) staat na hoeveel dagen na de vorige actie 

deze nieuwe actie wordt uitgevoerd of gepland. 
4. U kunt ervoor kiezen om bij een actie ook een signaal te verzenden 

naar de gewenste persoon. 
 

Wanneer u in deze instelling iets wil wijzigen, klikt u op de naam en 
wijzigt u de instellingen.  



Workflow loonopdracht 

 

Op bedrijfsniveau onder het tabblad Loonopdracht vindt u het 
bovenstaande overzicht. In dit overzicht staan alle geselecteerde 

acties. 
 

1. Een groen vakje betekent dat deze actie is voltooid. 
2. Een wit vakje betekent dat deze actie nog niet is uitgevoerd. Klik op 

het witte vakje om deze actie uit te voeren, dit kunt u direct doen en is 
dus niet afhankelijk van geplande of geautomatiseerde acties. 

3. Een geel vakje betekent dat er zowel voltooide als nog niet 
uitgevoerde acties zich in de track (in dit geval: de salarisrun track) 

bevinden. Dit laat zien dat deze (huidige) periode nog in behandeling 
is. Klik op het gele vakje om de eerstvolgende actie handmatig uit te 

voeren, it kunt u direct doen en is dus niet afhankelijk van geplande of 
geautomatiseerde acties. 

 

Takenlijst 

 

Op bedrijfsniveau onder het tabblad Loonopdracht vindt u ook de 

workflow takenlijst. Hier staan de acties op die nog gedaan moeten 

worden. Klik op de actie om deze uit te voeren. 
 



 

Workflow acties 

Dit is een overzicht van alle mogelijke acties in de workflow. 

Werkperiode acties 

 

De werkperiode acties worden uitgevoerd door uw klant of iemand die 

toegang heeft gekregen om mutaties in te voeren, maar niet 
zelfstandig de verwerking mag doen. 

 
1. Salarismutaties ingevoerd. De eerste actie is de invoeren van de 

salarismutaties, dit kan gedaan worden door uzelf of een klant van u. 
2. Salarismutaties controleren. Met deze actie krijgt u een overzicht 

van alle mutaties die zijn ingevoerd. Hier kunt u dan bijvoorbeeld de 
mutaties controleren die uw klant heeft ingevoerd. 

3. Salarisrun aanvragen. Wanneer alle mutaties gecontroleerd zijn en 

de gegevens volledig zijn, kan uw klant de salarisrun aanvragen om de 
salarissen vervolgens door u te laten verwerken. 

Run acties 

 

De run acties worden uitgevoerd wanneer de salarisrun wordt 
gedraaid. 

 



1. Salarisrun verwerken. De eerste actie is de salarisrun verwerken, 

hiermee draait u de salarissen voor de huidige periode. 
2. Salarisoutput controleren. Met deze actie controleert u de gegevens 

die verwerkt zijn en of alles op de juiste wijze is verwerkt. 
3. Zichtbaar maken documentviewer. Met deze actie maakt u de 

salarisdocumenten zichtbaar op de documentviewer. 
4. Zichtbaar maken medewerkerlogin. Met deze actie maakt u de 

loonstroken zichbaar voor de medewerkers op de medewerkerlogin. 
5. Journaalposten verzenden. Met deze actie stuurt u de 

journaalposten naar Twinfield of Reeleezee, afhankelijk van uw 
intergratie instellingen. 

6. Salarisrun vergrendelen. Hiermee vergrendeld u de salarisrun (run 
lock). 

Loonaangifte acties 

 

Met de loonaangifte acties kunt u de loonaangifte aanmaken, 

controleren en verzenden naar de belastingdienst. Zorg wel eerst dat 
de loonaangifte instellingen bij het bedrijf goed staan. 

 

1. Loonaangifte aanmaken. Met deze actie maakt u de loonaangifte 
aan voor het bedrijf. 

2. Loonaangifte controleren. Met deze actie controleert u de 
loonaangifte die u zojuist heeft aangemaakt. 

3. Loonaangifte verzenden. Met deze actie verzend u de aangemaakte 
loonaangifte direct naar de belastingdienst. 

Pensioen export acties 

 



Met de pensioen export acties kunt u de pensioenaangifte aanmaken, 

controleren en verzenden naar het pensioenfonds. Zorg wel eerst dat 
de pensioen instellingen bij het bedrijf goed staan. 

 
1. Pensioenaangifte aanmaken. Met deze actie maakt u de 

pensioenaangifte aan voor het bedrijf. 
2. Pensioenaangifte controleren. Met deze actie controleert u de 

pensioenaangifte die u zojuist heeft aangemaakt. 
3. Pensioenaangifte verzenden. Met deze actie verzend u de 

aangemaakte pensioenaangifte direct naar het pensioenfonds. 



 

Standaard workflows 

U kunt gebruik maken van één van de standaard workflows in ICBS.  

 

Workflow instellingen 

 

Bij de workflow instellingen op bedrijfsniveau vindt u drie standaard 
workflows. Standaard, Standaard met run aanvraag en Standaard 

automatisch. 
Selecteer de gewenste Standaard workflow instelling en klik op 

Opslaan. 



Standaard 

 

De standaard workflow is gemaakt voor een bedrijf dat acties wil 

plannen en handmatig uit wil voeren. 

 
1. De eerste actie is het verwerken van de salarisrun. Wanneer u dit 

heeft gedaan, worden direct de volgende acties gepland. 
2. De opvolgende acties zijn het zichbaar maken van de 

documentviewer en medewerkerslogin. Het signaal wordt naar de 
contactpersonen verzonden. 

3. Direct na de vorige actie wordt gepland om de salarisrun te 
vergrendelen (run lock). Dit wordt allemaal ook handmatig uitgevoerd. 

 
4. Nadat u de salarisrun heeft vergrendeld worden de acties 

loonaangifte aanmaken en pensioenaangifte aanmaken direct gepland 
om handmatig uit te voeren. 

Direct na het uitvoeren van het aanmaken van één van de aangiftes 
wordt gepland om de aangifte te verzenden, dit ook om handmatig uit 

te voeren. 



5. Wanneer er een aangifte is verzonden wordt het bedrijf contact op 

de hoogte gebracht door middel van een signaal. 

Standaard met run aanvraag 

 

De Standaard met run aanvraag workflow instelling is gemaakt voor 
een bedrijf dat zelf toegang heeft tot ICBS en zelf de run aanvraagt 

om vervolgens de verwerking uit te laten voeren door de 
salarisverwerker. 

 
1. De actie salarisrun aanvragen is de actie die wordt uitgevoerd door 

uw klant door de run aan te vragen. Hierna worden direct de 

opvolgende acties gepland. 
 

2. Wanneer de run is aangevraagd wordt direct gepland om handmatig 
de salarisrun te verwerken en de output te controleren. 



3. Na het controleren van de salarisoutput wordt er een signaal 

verzonden naar het bedrijf contact en wordt direct de documentviewer 
zichtbaar gemaakt. 

4. Tot slot in de run actie track kunt u handmatig de medewekerslogin 
zichbaar maken, waarna een signaal wordt verzonden naar de 

medewerker. Direct daarna wordt de salarisrun automatisch 
vergrendeld. 

 
5. Nadat de salarisrun is vergrendeld worden de acties loonaangifte 

aanmaken en pensioenaangifte aanmaken direct gepland om 
handmatig uit te voeren. 

Direct na het uitvoeren van het aanmaken van één van de aangiftes 
wordt gepland om de aangifte te verzenden, dit ook om handmatig uit 

te voeren. 
6. Wanneer er een aangifte is verzonden wordt het bedrijf contact op 

de hoogte gebracht door middel van een signaal. 

 

Standaard automatisch 

 



De standaard automatisch workflow instelling is gemaakt voor het 

bedrijf dat alles automatisch wil laten werken, met uitzondering van 
het verzenden van de aangiftes. 

 
1. De salarisrun wordt automatisch verwerkt, 10 dagen na het begin 

van de periode. Dit betekend dat u 10 dagen heeft om alle mutaties in 
te voeren. De Accountant contactpersoon krijgt hiervan een signaal. 

2. Direct na het verwerken van de salarisrun wordt de run zichtbaar 
gemaakt in de documentviewer en op de medewerkerlogin, hiervan 

wordt ook een signaal verzonden. 
3. Direct hierna wordt ook de salarisrun vergrendeld. 

 
4. Direct na het vergrendelen van de salarisrun worden de 

loonaangifte en de pensioenaangifte aangemaakt. De aangifte moet u 
nog wel zelf handmatig versturen. 

5. Wanneer er een aangifte is verzonden wordt het bedrijf contact op 

de hoogte gebracht door middel van een signaal. 



Maak uw eigen workflow 

Workflow acties toevoegen 

Workflow instellingen 

 

Op bedrijfsniveau opent u de workflow instellingen om de actieve 

acties van dit bedrijf te zien. 
 

De lichtgekleurde acties staan op actief, dit kunt u ook zien aan het 
vinkje voor de naam. 

De donkergekleurde acties zonder vinkje staan uit. Deze kunt u 
activeren door te klikken op de naam van de actie. 



Actief 

 

Vink actief aan om deze actie te activeren. 

Workflow Bewerken 

 



Wanneer een gewenste actie niet voorkomt in deze lijst, klik dan op 

Bewerken en kies een nieuwe Workflow. 
 

Hier vindt u onze standaard workflows.  
U kunt ook een eigen workflow aanmaken met uw eigen voorkeuren.  

 

Herstel workflowstatus 

 

Let op: Wanneer de instellingen en acties zijn veranderd, klik op 
Herstel workflowstatus. 

 
Deze actie verwijderd eenmalig geplande acties en herstelt de zojuist 

ingevoerde wijzigingen op bedrijfsniveau en op tabblad Workflow. 



 

Workflow instellen op tabblad Instellingen 

Op tabblad Instellingen kunt u uw workflow instellen voor al uw 

debiteuren. 

Global Instellingen 

 

Ga naar tabblad Instellingen en klik op Workflow Instellingen. 

Nieuwe workflow instellingen toevoegen 

 

Klik op Nieuwe workflow instellingen toevoegen. 



Naam workflow 

 

1. Geef een naam in voor de workflow. 

2. Geef een e-mail adres op van de persoon die een e-mail bericht 
moet krijgen bij een error. 

3. Klik op Opslaan. 

Tracks bewerken 

 

Klik op Tracks bewerken. 



De workflow 

 

Dit zijn alle mogelijke acties in de workflow. Alle acties staan nu op 

inactief.  
Om een actie te activeren klikt u op de actie. 



Actie instellingen 

 

1. Klik op Actief om deze instelling te activeren. 
 

2. Kies ervoor om deze actie automatisch (wel aanvinken) uit te laten 
voeren of handmatig (niet aanvinken). Wanneer u kiest voor 

automatisch wordt de actie automatisch door ICBS verwerkt, wanneer 
u kiest voor handmatig wordt dit niet automatisch verwerkt maar kunt 

u dit later wel terugvinden bij de workflow takenlijst. 
3. Selecteer na welke actie de geselecteerde actie (in dit geval dus de 

salarisrun verwerken) moet plaatsvinden. Dit kan het begin van de 
periode zijn of, in dit geval, na de Run aanvraag. Andere instellingen, 

bijvoorbeeld voor de loonaangifte workflow, kunnen worden gedaan na 
de run lock in plaats van na de run aanvraag. 

4. Kies na hoeveel dagen deze actie moet worden uitgevoerd, in dit 
geval: hoeveel dagen na de run aanvraag. U kunt ook kiezen voor de 

optie direct, de actie wordt dan direct naar de voorgaande actie 

uitgevoerd. 
 

5. Kies er eventueel voor om een signaal te verzenden na dat deze 
actie is uitgevoerd. 

6. Selecteer welke contactpersonen dit signaal moeten ontvangen. 
 

7. Klik op Opslaan. 



De workflow instellingen van Demo workflow 

 

U ziet vervolgens na het instellen van de acties een overzicht van de 
acties die gedaan worden in de zojuist gemaakte workflow. 

De actieve acties worden opgenomen in de workflow, dit zijn de 
aangevinkte, lichtgekleurde acties. 

 
De workflow is nu gemaakt. 



 

Workflow instellen op bedrijfsniveau 

Wanneer u voor een specifiek bedrijf andere workflow instellingen dan 

de standaard wilt toepassen, kunt u dit doen bij het bedrijf op 
bedrijfsniveau. 

 
Let op: De workflow instellingen moeten wel gevuld zijn met de 

gewenste acties, anders kunnen deze acties niet worden uitgevoerd. 

Dashlet workflow instellingen 

 

1. Ga naar het bedrijf. 
2. Ga naar het tabblad Instellingen. 

3. Klik op meer in het dashlet Workflow Instellingen. 



Workflow instellingen bij het bedrijf 

 

1. U kunt op bewerken klikken wanneer u een andere ingestelde 

workflow wil selecteren. U kunt ook gebruiken van een van onze 
Standaard workflows. 

 
2. Selecteer een instelling die u wilt uitzetten of wijzigen, het is niet 

mogelijk om hier acties toe te voegen die niet in de standaard 
workflow instellingen staan. Wel is het mogelijk om de standaard 

instellingen, zoals het automatisch uitvoeren en het uitvoeren na een 
aantal dagen, aan te passen. U kunt wanneer u op de actie klikt ook 

een nieuw contactpersoon en e-mailadres instellen voor de signalering. 
 

3. U kan bij automatisch uitvoeren vier verschillende opties zien staan, 
na begin persiode, na run aanvraag, na vorige actie en na run lock. De 

eerste actie van een track (Run actie track, startende bij Salarisrun 
verwerken of Loonaangifte actie track, startende bij loonaangifte 

aanmaken) wordt altijd gedaan na een run aanvraag (bij salarisrun) of 

na een run lock (bij loonaangifte en pensioenaangifte). U kunt ook 
kiezen voor een vaste datum met: na begin periode. De daarna 

volgende acties in een track worden gedaan (een aantal dagen) na de 
vorige actieve actie. 



Reset, genereer en herstel 

 

Rechts van de workflowinstellingen op bedrijfsniveau ziet u drie 
buttons staan. 

 
1. Klik op Reset om de instellingen die u heeft gewijzigd weer terug te 

zetten naar de geselcteerde standaard of zelf gemaakte instellingen. 
 

2. Klik op Genereer instellingen om het ICBS automatisch de 

instellingen te laten invullen. Dit doet ICBS op basis van de eerdere 
instellingen. Wanneer u bijvoorbeeld voor het bedrijf geen 

pensioeninstellingen heeft ingevoerd, haalt ICBS de workflow 
Pensioenaangifte track weg. 

 
3. Klik op Herstel workflowstatus om de net ingevoerde wijzigingen op 

de andere niveau's ook aan te passen. De instellingen op Global en bij 
het tabblad loonopdracht worden dan aangepast aan de zojuist 

ingevoerde instellingen. 

Workflow bij de Loonopdracht 

 



Ga naar Loonopdracht op het bedrijfsniveau voor het inzien, 

controleren en uitvoeren van de workflow acties. 
 

Verschillende opties: 
 

1. Klik op meer... om naar de detailpagina te gaan van respectievelijk 
de loonopdracht en de loonaangifte. 

 
2. Wanneer een vakje groen gekleurd is, wil dit zeggen dat de actie is 

uitgevoerd. Klik op het groene vakje om de details te zien. 
3. Wanneer een vakje geel gekleurd is, wil dit zeggen dat nog niet alle 

acties zijn uitgevoerd. Klik op het gele vakje om de ontbrekende actie 
uit te voeren. De kleur geel laat zien dat er in een workflow track zich 

zowel groene als witte vakjes bevinden. 
4. Wanneer een vakje wit gekleurd is, wil dit zeggen dat de actie nog 

niet is uitgevoerd. Klik op het witte vakje om deze actie uit te voeren. 

 
5. Wanneer u dit icoontje ziet staan, wil dit zeggen dat deze actie 

automatisch wordt uitgevoerd. 
 

Acties verbergen 

 

1. Om de workflow eventueel overzichtelijker te maken kunt u ervoor 
kiezen de acties in te klappen, u ziet dan alleen de kopjes van de 

tracks en niet alle acties. Klik hiervoor op het driehoekje. Op dezelfde 
manier kunt u de individuele acties ook opnieuw weergeven. 

 

2. Voor elke actie die u doet, wordt er een nieuwe actie gepland. U 
heeft in de instellingen gekozen of deze actie automatisch moet 

plaatsvinden of handmatig wordt gedaan. De actie die nog uitgevoerd 
moet worden, wordt aangegeven met een klokje.  

 
Dit klokje is groen als het een automatische instelling betreft. 

 
Dit klokje is oranje als het een handmatige instelling betreft.  

 
Klik op het klokje om de actie direct uit te voeren. 

 



 

Workflow takenlijst en runaanvraag 

 

In de dashlets workflow takenlijst en workflow runaanvraag, ziet u een 

overzicht van de opkomende acties. U kunt op de acties klikken om 
deze uit te voeren. 

In deze lijsten worden zowel de automatische als handmatige acties 
weergegeven. 



Workflow overview 

 

1. Op de startpagina van het bedrijfniveau vindt u het dashlet 

Workflow overview. Dit is een overzicht van de workflow van de laatste 
drie periodes, met hierbij de bijbehorende status. 

 
2. U kunt eventueel bij de verzonden signalen controleren of alle 

signalen die bij de workflow horen op correcte wijze naar het juiste 
adres zijn verzonden. 



 

Tabblad Workflow 

Via het tabblad Worklow kunt u de workflow statussen zien van al uw 

klanten. 

Workflow 

 

1. Klik op het tabblad workflow. 

2. Selecteer de debiteuren waarvan u de workflow wilt zien. U kunt dit 
selecteren op tags, debiteuren, workflow en jaar. 

3. Selecteer welke workflow activiteiten/tracks u wilt zien of kies voor 
de optie om alle tracks te laten zien. 

4. Klik op Verversen. 
5. U krijgt hier een overzicht met de periodes en de gekleurde vakjes 

in de workflow. 
 

Wanneer er periodes geel zijn gekleurd en er dus nog openstaande 

taken zijn in die periode, kunt u ook hier op het vakje klikken om de 
actie uit te voeren. Dit kan alleen wanneer de actie een taak is en dus 

ook al ingepland is. 

Takenlijst 

 



1. Klik op het tabblad Takenlijst om de takenlijst voor de geselcteerde 

debiteur(en) te bekijken. 
2. Filter op een bepaalde actie of datum. 

3. Klik op Verversen. 
4. Klik op de actie om deze direct uit te voeren. 



 

Workflow actielijst in- & uitklappen 

U heeft op zowel bedrijfsniveau als op tabblad Workflow de keuze om 

de actielijst in- of uit te klappen. Dit doet u door op het kleine 
driehoekje te klikken. 

In beide gevallen kunt u de acties uitvoeren.  
Wanneer u de lijst uitklapt ziet u direct welke actie moet worden 

uitgevoerd.  
Als de actielijst staat ingeklapt ziet u welke actie moet worden 

uitgevoerd door met uw muis op het actieblokje te staan. 

Bedrijfsniveau 

 

Plaats uw muis op het blokje rechts van de track om te kijken welke 
actie er moet worden uitgevoerd. 

 
Klik op het driehoekje wanneer u de lijst wilt openklappen. 

Actielijst 

 

U ziet dan de gehele actielijst en direct welke actie er moet worden 
uitgevoerd. 

 
Deze lijst kunt u natuurlijk ook weer kleiner maken. 



Tabblad Workflow 

 

Op  tabblad Workflow kunt u ook direct acties uitvoeren zonder de lijst 

uit te klappen. Hiervoor dient u wel eerst een workflow activiteit te 
selecteren. (1) 

Vervolgens klikt u op Verversen (2) en kunt u zien welke actie u moet 
uitvoeren (en kunt u deze direct uitvoeren) door op de actie te klikken. 

(3) 
 

Klik op het driehoekje om de actielijst open te klappen. (4) 



Actielijst 

 

U ziet dan de gehele actielijst en direct welke actie er moet worden 

uitgevoerd. 
 

Deze lijst kunt u natuurlijk ook weer kleiner maken. 



 

Loonstroken verzenden naar medewerker via de workflow 

U kunt uw medewerkers, wanneer zij een medewerkerslogin of een 

loonstrookviewer hebben, een melding versturen dat de nieuwe 
loonstrook online klaar staat en ze deze kunnen bekijken via de login. 

Workflow instellingen 

 

Afhankelijk van uw workflowinstellingen van het bedrijf wordt het 
signaal wellicht automatisch verzonden naar de medewerker. 

Controleer hiervoor uw workflow instellingen. 
 

1. Wanneer Zichtbaar maken medewerkerlogin staat aangevinkt, is het 
mogelijk om de loonstroken zichtbaar te maken voor de medewerker 

indien hij een login heeft. 
Indien deze actie uit staat, zet deze dan aan wanneer u gebruik maakt 

van de medewerkerlogin. 

2. Wanneer Zichtbaar maken medewerkerlogin staat aangevinkt op 
automatisch uitvoeren, hoeft u geen actie uit te voeren om een de 

medewerkerlogin zichtbaar te maken. 
U kunt ervoor kiezen om deze actie automatisch of handmatig te laten 

uitvoeren. 
3. Wanneer voor Signaal verzenden de medewerkerlogin staat 

aangevinkt, hoeft u geen actie uit te voeren om de medewerkers te 
informeren en een signaal te verzenden. 

Wanneer deze niet staat aangevinkt, kunt u deze actie activeren door 
er op te klikken. 



 

 
De rest van de uitleg gaat uit van het handmatig uitvoeren van een 

actie. Wanneer u heeft aangevinkt dat de medewerkerlogin 
automatisch zichtbaar wordt gemaakt, hoeft u deze acties niet te 

doen. 
 

Zichtbaar maken medewerkerlogin 

 

Ga naar het tabblad Workflow. 
 

1. Open de workflow van het bedrijf door op het driehoekje te klikken. 

2. Klik op het klokje achter zichtbaar maken medewerkerlogin. 



Email overzicht 

 

U krijgt een overzicht van alle medewerkers met een login. Klik op 

Maak zichtbaar om een signaal te verzenden. 
Let op: het vinkje bij Signaal verzenden moet wel aanstaan. 

Klik op OK 

 



De medewerkerlogin is nu zichtbaar gemaakt 

 

Wanneer het zichtbaar maken is gelukt, kunt u dit zien aan het groene 
vakje in het overzicht van de workflow. 

Salarismutaties 

Uurloners verwerken 

Wanneer u medewerkers die geen vast rooster hebben wilt verlonen, 
dient u voor deze medewerker de uren en dagen in te voeren. Deze 

uren en dagen kunnen worden ingevuld op het dashlet Extra 
uren/dagen. Belangrijk is dat het rooster op 0 staat voor de 

medewerker. 
 

Let op: Het is ook mogelijk om uren te importeren via Excel, dit is aan 
te raden wanneer u uren wilt toevoegen aan meerdere medewerkers.  



Dashlet Extra Uren/Dagen 

 

Ga naar de medewerker bij wie u extra uren en dagen wil toevoegen. 

Ga naar het dashlet Extra Uren/Dagen en klik op het plusje. 

Uren toevoegen 

 

Vul het aantal gewerkte uren in bij Waarde en klik op Opslaan. 



Dagen 

 

Klik op Dagen om het aantal gewerkte dagen in te vullen. 

 

Vul het aantal gewerkte dagen in en klik op Opslaan. 

Het dashlet ziet er vervolgens zo uit: 

 



Loonstrook 

 

Klik op het tabblad loonstroken om de loonstrook te bekijken. 
Hier ziet u de gewerkte uren terug (1). 

U kunt hier het salaris wijzigen, bijvoorbeeld een bruto of netto 

uurloon, hiervoor klikt u op Stam Salaris (2). 
 



Salaris bewerken 

 

Bij een uurloner kunt u bij Salaris kiezen voor een 
 

1.      Fulltime salaris  
ICBS zal een (bruto) uurloon berekenen, op basis van het fulltime 

rooster van het bedrijf. 
 

2.    Bruto uurloon 

U kunt het bruto uurloon zelf ingeven. 
 

3.      Netto uurloon 
U kunt een netto uurloon ingeven. 

 
 

Let op: Ook bij Uurloners moet er een rooster zijn ingevuld, op het 
dashlet “rooster” vul je altijd een rooster in met alle dagen op nul. 

 
Let op: U kunt alleen urencomponenten gebruiken die zijn 

geselecteerd in het urenmodel dat is geselecteerd voor uw bedrijf . 



Mist u het urencomponent “gewerkte uren” dan kunt u deze via het 

tabblad Instellingen (laten) toevoegen aan uw urenmodel. 



 

Looncomponenten invoeren 

Looncomponenten zijn extra vergoedingen naast het salaris van een 

medewerker of inhoudingen die u naast de wettelijke inhoudingen op 
het salaris van een medewerker wilt inhouden voor u het netto salaris 

gaat betalen. Voorbeelden zijn reiskosten, onkostenvergoedingen, 
ADSL vergoeding, inhouding Lunch, inhouding bekeuring, etc. etc. 

 
Het systeem kent Vaste looncomponenten en Eenmalige 

looncomponenten. 
 

1.      Vaste looncomponenten  

Vaste looncomponenten komen iedere maand opnieuw op de 
loonstrook. Indien u een vaste looncomponenten wilt verwijderen dan 

kunt u hem in de door u gewenste periode verwijderen. Vaste 
looncomponenten worden alleen berekend wanneer en uren & dagen in 

een periode zijn. 
 

2.      Eenmalige looncomponenten  
Eenmalige looncomponenten kunt u gebruiken voor looncomponenten 

die eenmalig  op de loonstrook moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld 
een bonus, bekeuring, een inhouding lunch of een declaratie van 

onkosten. Deze looncomponenten komen slechts de huidige 
verloningsperiode op de loonstrook. 

 
Let wel op dat een inhouding altijd NEGATIEF moet worden 

ingevoerd. 

 
 

Let op: Het is ook mogelijk om looncomponenten te importeren via 
Excel, dit is aan te raden wanneer u meerdere looncomponenten wilt 

toevoegen aan meerdere medewerkers. 



Dashlet Looncomponenten 

 

1. Ga naar de medewerker bij wie u een looncomponent wilt 

toevoegen. 
2. Ga naar het dashlet Looncomponenten enklik op het plusje achter 

Vaste Looncomponenten of Eenmalige looncomponenten. Zie 
hierboven voor meer uitleg. 

Looncomponent toevoegen 

 



Vul de waarde in voor de looncomponent en klik op Toevoegen. 

Loonstrook 

 

U kunt de zojuist toegevoegde looncomponent terugvinden op de 
loonstrook (1). Ga hiervoor naar het tabblad Loonstroken. 

Ook kunt u op deze pagina op dezelfde manier vaste en eenmalige 
(variabele) looncomponenten toevoegen (2). 

 
 

Let op: U kunt alleen looncomponenten gebruiken die zijn 
geselecteerd in het loonmodel dat is geselecteerd voor uw bedrijf (zie 

instellingen bedrijf). Mist u een looncomponent dan kunt u deze via 
het control panel (laten) toevoegen aan uw loonmodel. 

 



Let op: De looncomponenten zijn genummerd van 1000 t/m 9999. 

Deze nummers kunt u gebruiken wanneer u looncomponenten gaat 
importeren. Daarnaast kunt u al veel aflezen aan het nummer: 

 
1000 tm 3999 zijn belaste toeslagen/vergoedingen en inhoudingen. 

4000 tm 4999 zijn belaste uren (bijvoorbeeld uitbetalen vakantieuren) 
5000 tm 5399 zijn onbelaste vergoedingen en inhoudingen 

5400 tm 5999 zijn bijzonder looncomponenten zoals spaarloon, 
leaseauto, etc. 

6000 tm 7000 zijn pensioen en andere branchecomponenten. 



 

Snelinvoer 

De dashlet Snelinvoer kunt u gebruiken om variabele 

looncomponenten en uren te muteren. Deze optie is te vergelijken met 
het importen van variabele looncomponenten via een Excelsheet. 

 
Het verschil is dat de snelinvoer u tijd kan besparen en u heeft de 

mogelijkheid om meerdere type snelinvoer (templates) te creëren. 
Dit komt bijvoorbeeld van pas wanneer u de invoer van mutaties van 

uw oproepkrachten en van de vaste medewerker wilt splitsen. 

Het dashlet: Snelinvoer 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 
2. Ga naar het dashlet Snelinvoer. U kunt hier al op een titel klikken 

voor het invullen van een snelinvoer indien er al een snelinvoer 
aangemaakt is. 

3. Voor meerdere opties en het aanmaken van een nieuwe snelinvoer, 
klik op meer. 



De verschillende opties in het dashlet Snelinvoer 

 

1. Als u klikt op de titel van een bestaande snelinvoer kunt u 
componenten invoeren. 

2. Als u klikt op instellingen, kunt u de snelinvoer wijzigen. 
3. Als u klikt op het kruisje, kunt u de snelinvoer verwijderen. 

4. Als u klikt op Nieuwe snelinvoer, kunt u een nieuwe snelinvoer 
aanmaken. 

 
Deze opties worden hier onder achtereenvolgens uitgelegd. 

Snelinvoer invullen 

 

Hier ziet u de verschillende medewerkers in het bedrijf en kunt u extra 
uren en dagen toevoegen door te klikken en het aantal in te voeren. 

 
Heeft u nog niet op opslaan geklikt dan kunt met één druk op de knop 

alle ingevoerde mutaties in de snelinvoer wissen. 
Voor het wissen van deze mutaties gebruikt u de knop 'Wijzigingen 

ongedaan maken'. Nu zijn al uw ingevoerde mutaties verwijderd, mits 
u niet op opslaan heeft gedrukt. 

 

Heeft u op opslaan gedrukt en wilt u alsnog een mutatie verwijderen 
dan dient dit op medewerkersniveau handmatig te gebeuren. De 

snelinvoer is alleen bestemd voor de invoer van variabele 
looncomponenten. Is de loonrun gedraaid dan zal de template niet 

meer gevuld zijn met mutaties, de template staat nu leeg . 



Snelinvoer aanpassen 

 

Wanneer u een bestaande snelinvoer wilt wijzigen, kunt u hier 
aanvinken welke componenten u wilt zien en wilt invullen bij de 

bestaande snelinvoer. Dit kunnen zowel uurcomponenten als 
looncomponenten zijn. 



Een nieuwe snelinvoer aanmaken; loon-, urencomponenten 

 

1. U vult een naam in voor uw snelinvoer. 

2. U kiest of u eventueel de dagen in de snelinvoer wilt meenemen, 
indien ja: U vinkt het hokje aan. 

3. U kiest de uren- en looncomponenten die u in de snelinvoer wilt 
gebruiken. 

4. U kunt eventueel een medewerker filter toevoegen, klik dan op 
Medewerker Filter. 



Een nieuwe snelinvoer aanmaken; Medewerker Filter 

 

1. Hier kunt u een filter toevoegen voor de medewerkers waarvoor 
deze snelinvoer geldig is. U kunt filteren op afdeling, kostenplaats, 

manager, contract type, functie en de in- of uitdienst status van de 
medewerker.  

2. Wanneer u hiermee klaar bent klikt u op Opslaan. 



 

Mutaties verwijderen 

Medewerker wijzigingen 

 

1. Ga naar de medewerker in het tabblad Explorer. 
2. Klik op meer in het dashlet Medewerker wijzigingen om mutaties te 

verwijderen. 

Verwijderen 

 



Klik op het rode kruis achter de mutatie om deze te verwijderen en 

ongedaan te maken. 
 

U kunt de mutatie bekijken door op de titel van de mutatie te klikken. 

Mutatie preview 

 

Hier ziet u wat er veranderd is. 



 

Buitenlandse betalingen verwerken 

Personalia Medewerker 

 

Klik op meer in het dashlet Personalia op medewerkerniveau. 



Nieuwe bankrekening 

 

Klik op Nieuwe Bankrekening. 



Nummers 

 

1. Vul bij bankrekeningnummer met getal 0 in. 
2. Vul het IBAN nummer in. 

3. Vul de BIC-code in. 
4. Vul de overige gegevens in (omschrijvingen, plaats etc.) en klik op 

Opslaan. 
 



SWIFT101 

 

U kunt vervolgens de betaling handmatig overmaken of via het 
SWIFT101 bestand.  

Deze vindt u op bedrijfsniveau, tabblad Loonopdracht, dashlet Salaris 
documenten. 

Wanneer dit document niet zichtbaar is in uw salarisdocumenten, dient 
u deze zichtbaar te maken. Dit doet u door op meer te klikken in het 

dashlet en vervolgens op de knop Zichtbare documenten wijzigen. 



 

Kostenplaats percentages toekennen 

Kostenplaats 

 

Ga naar de medewerker. 
Klik op meer in het dashlet Kostenplaats. 

Kostenplaats wijzigen 

 

1. Klik op Kostenplaats wijzigen. 
 

U kunt hier ook een Nieuwe Kostenplaats aanmaken (2), dit kunt u 
ook op bedrijfsniveau doen. 



Kostenplaats percentages toekennen 

 

1. Selecteer de Kostenplaats. 

2. Selecteer de Kostensoort. 
3. Geef het percentage. 

4. Klik op toevoegen. 

5. Vink eventueel de default kostenplaats aan. 
6. Klik op Opslaan. 



 

Salaristabel toevoegen bij medewerker 

Salaris 

 

Klik op Salaris om het salaris van de medewerker te wijzigen. 



Salaris Bewerken 

 

1. Vink Salaristabel aan om gebruik te maken van een salaristabel. 

2. Selecteer de juiste salaristabel, -schaal en -trede. 
3. Klik op Opslaan. 



 

Levensloop 

Via de levensloopregeling kunnen medewerkers een deel van 

hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Vanaf 2012 
kunnen nieuwe deelnemers niet meer aangemeld worden voor 

de levensloopregeling. 
 

Dashlet Spaarloon / Levensloop 

 

1. Ga naar de medewerker bij wie u levensloop wil instellen. 

2. Klik op meer in het dashlet Spaarloon / Levensloop. 



Bewerken 

 

Klik op Bewerken onder Levensloop. 

Levensloop wijzigen 

 

Geef een ingangsdatum in en een levensloopbedrag per periode. 

Aan het levensloopbedrag zit een maximum, dit maximum is per jaar 
12% van het bruto jaarloon. Let op: Het bedrag wordt NIET 

nagekeken door ICBS, dit moet u dus zelf bijhouden. 
Het bedrag kunt u zowel positief als negatief invullen, in beide gevallen 

rekent ICBS een inhouding. 



Nieuwe Bankrekening 

 

Klik op Nieuwe Bankrekening. 

Type: Levensloop 

 

Geef het bankrekeningnummer en selecteer Type: Levensloop. Vul 

eventueel overige gegevens in en klik op Opslaan. 



Loonstrook 

 

1. Hier ziet u Levensloop op de loonstrook. 

2. Hier ziet u het banklevensloop rekeningnummer en de uitbetaling 
Levensloop. 



 

Muteren uitkering levensloop 

Via de levensloopregeling kunnen medewerkers een deel van 

hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Vanaf 2012 
kunnen nieuwe deelnemers niet meer aangemeld worden voor 

de levensloopregeling. 
 

 
Wanneer u levensloop bij uw werknemer wilt uitkeren dient u gebruik 

te maken van de onderstaande looncodes; 
 

3748 Onbetaald Verlof (100%) 

5420 Levensloop uitkering 
5438 Levensloopverlofkorting 

Dashlet Looncomponenten 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 
2. Ga naar de medewerker. 

3. Klik op meer in het dashlet Looncomponenten of op het plusje om 
een nieuwe looncomponent in te voeren. 



Toevoegen 

 

Klik op Toevoegen. 

5420 Levensloop uitkering 

 

Muteer de levensloop uitkering als positief bedrag op looncode 5420. 
Selecteer de Looncode en geef de waarde. 

Klik op Toevoegen. 

Toevoegen 

 

Klik nogmaals op Toevoegen. 



3748 Onbetaald Verlof (100%) 

 

Muteer de hetzelfde bedrag als negatief saldo op looncode 3748. 

Selecteer de looncode en geef de waarde. 
Klik op Toevoegen. 

 
Als er sprake is van levensloopverlofkorting dan kunt u dit bedrag 

muteren op looncode 5438. 
 

Loonstrook 

 

Hier ziet u de uitbetaling Levensloop uitkering en de inhouding 

Onbetaald verlof terug op de pro-forma loonstrook. 



 

Dubbel dienstverband 

Waarvoor heeft u een dubbel dienstverband nodig? 

Een werknemer die bij dezelfde werkgever een tweede contract heeft 
voor bijvoorbeeld een andere functie, met een ander salaris. Deze 

werknemer blijft voor de belastingdienst één persoon, maar binnen het 
bedrijf bestaat hij uit twee werknemers. 

 
Waarvoor gebruikt u GEEN dubbel dienstverband? 

- Een stagiair die na of gedurende zijn stage in dienst treedt bij het 
bedrijf waar hij stage loopt. Als werknemer heeft de persoon een 

andere verzekeringssituatie dan als stagiair. Voor de belastingdienst 

zijn dit twee verschillende werknemers, welke te onderscheiden zijn 
door het nummer inkomstenverhouding. Dit nummer 

inkomstenverhouding vult u in op medewerkerniveau, dashlet 
diensverband, contract. 

- Een werknemer die uit dienst is gegaan en bij hetzelfde bedrijf 
opnieuw in dienst treedt. In ICBS kan de originele werknemer gebruikt 

worden, maar deze dient een nieuwe nummer inkomstenverhouding te 
krijgen. Dit nummer inkomstenverhouding vult u in op 

medewerkerniveau, dashlet diensverband, contract. 
 

Voor meer informatie over het gebruik van het nummer 
inkomstenverhouding zie het handboek loonheffingen op 

www.belastingdienst.nl. 
 

Wat doet het dubbel dienstverband? 

 

Op werknemerniveau, tabblad wizards kunt u een dubbel 

dienstverband aanmaken. Hiermee maakt u een nieuwe werknemer 
aan. Het personeelsnummer en de naam worden gekopieerd van de 

originele werknemer en achter naam staat DVB2. 
Deze werknemer kunt u inrichten als elke andere werknemer, 

onafhankelijk van de originele werknemer. Hij komt apart voor in de 
overzichten en rapporten, u voert looncomponenten in en hij heeft een 

eigen medewerkerlogin. 



Het dubbel dienstverband onderscheidt zich van een normale 

werknemer door: 
- De dashlets loonheffingen van DVB1 en DVB2 zijn gekoppeld. 

- De berekeningen op de loonstrook behandelen DVB1 en DVB2 als 
één werknemer. 

- DVB1 en DVB2 komen als één werknemer in de loonaangifte. 
- DVB1 en DVB2 komen als één werknemer in de pensioenaangifte. 

 
Beperkingen van het dubbel dienstverband: 

- DVB2 kan niet bestaan zonder DVB1. Als het eerste dienstverband 
van de werknemer eindigt, dan richt u DVB1 in als DVB2. Nu kunt u 

DVB2 beëindigen. 
- ICBS ondersteunt twee gekoppelde dienstverbanden. Drie of meer 

dienstverbanden zijn niet mogelijk. 

Tijdregistratie 

Projecten aanmaken voor tijdregistratie 

Tijdregistratie is ideaal voor bedrijven om het aanal werkuren (per 

project) bij te houden. Let op: dit is geen planningsmodule.  
 



Tijdregistratie 

 

Indien u een accountant bent, volg dan de volgende stappen: 

1. Ga naar tabblad Explorer. 
2. Ga naar het debiteurniveau. 

3. Klik op Tijdregistratie onder HR Instellingen. 



Tijdregistratie 

 

Indien u een klant bent, volg dan de volgende stappen: 
1. Ga naar tabblad Instellingen 

2.  Klik op Tijdregistratie onder Informatie. 



Nieuw project toevoegen 

 

Klik op Nieuw project toevoegen om een project toe te voegen. 

Projectgegevens 

 

Voer de gegevens in:de projectnaam, startdatum en eventueel een 

einddatum en omschrijving. Klik daarna op Opslaan. 



Afsluiten en verwijderen 

 

Rechts van de omschrijving van het project en de startdatum ziet u 

twee icoontjes. Door te klikken op het deurtje sluit u het project af en 
door te klikken op het rode kruis verwijdert u het project. 

Nieuw tijdslot toevoegen 

 

Klik op Nieuw tijdslot toevoegen. 



Tijdslot gegevens 

 

U kunt hier per dag (alle dagen van de week en feestdagen) een 

starttijd en eindtijd ingeven van het tijdslot en een uurcomponent aan 
een tijdslot toevoegen. 

 



De tijdsloten 

 

Nadat u voor alle gewenste dagen de tijdsloten heeft ingevoerd, ziet u 

een duidelijk overzicht van de tijdsloten en projecten. 



 

Tijdregistratie bijhouden van een medewerker 

U kunt voor een medewerker de gewerkte uren invoeren via het 

dashlet tijdregistratie. Medewerkers met een medewerkerlogin kunnen 
dit ook zelf doen. 

Medewerker 

 

1. Ga naar de medewerker op tabblad Explorer. 

2. Ga naar het dashlet Tijdregistratie. U kunt voor deze dag direct 

gewerkte uren toevoegen door op het plusje in het dashlet te klikken. 
3. Klik op meer om op andere dagen gewerkte uren toe te voegen of in 

te zien. 



Overzicht medewerker 

 

U ziet vervolgens de tijdregistratie van de medewerker. Voor het 

toevoegen van een nieuwe registratie klikt u op de dag waar u uren 
wilt toevoegen. 



Uren invoeren 

 

U kunt hier de uren invoeren, het project, de status en eventueel 

kiezen voor het herhalen van de uren. Geef dan ook de dagen en een 
einddatum in. Klik op Opslaan. 

Medewerkerslogin 

 

De medewerker kan ook zijn eigen tijdregistratie bijhouden. Dit kan 

via de medewerkerslogin. 
De medewerker logt in en klikt op meer in het dashlet Tijdregistratie. 



Overzicht registraties 

 

De medewerker voegt op dezelfde manier de uren toe, namelijk door 

op de dag te klikken. 

Uren invoeren 

 

De medewerker kan hier de start- en eindtijd ingeven en het project. 
Hij kan enkel kiezen voor de statussen: Gepland en Geregistreerd.  

Vervolgens moeten de uren goedgekeurd worden. 



 

Tijdregistratie snapshot maken en uren importeren 

Wanneer de uren voor een periode zijn ingevoerd, kunt u een 

snapshot maken om de gewerkte uren uit te betalen. 

Tijdregistratie 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar bedrijfsniveau. 

3. Klik op Tijdregistratie. 



Uren toevoegen 

 

U ziet hier een overzicht van de medewerkers in het bedrijf. U kunt 
hier uren toevoegen (1), de status van de uren wijzigen (2) en in één 

keer de gehele periode goedkeuren (3), de opties worden 
achtereenvolgens uitgelegd. 

 
1. Voor het toevoegen van een nieuwe registratie gaat u met uw muis 

over de dag en de medewerker en klikt u op het plusje dat verschijnt. 

Tijdregistratiegegevens invoeren 

 



Voer alle gegevens in, de start- en eindijd, eventueel een project en de 

status. Klik daarna op Opslaan 
Deze medewerker heeft op 01-04-2011 gewerkt (want de status is 

geregistreerd) van 09.00uur tot 13.00uur aan het project "Projecten 
toevoegen." 

Klik om een status te wijzigen 

 

U ziet de zojuist ingevoerde registratie terug in het overzicht, hij is 

paars gekleurd. 

U kunt op een registratie klikken om de status ervan te wijzigen.  
Het wijzigen van een status is ook mogelijk via de managerlogin. 



Selecteer de juiste status 

 

Selecteer hier de juiste status van de registratie. Klik op Opslaan. 
 

Er zijn 5 statussen: Gepland (de uren zijn vooruit gepland), 
Geregistreerd (de uren zijn gewerkt), Goedgekeurd (de uren zijn 

goedgekeurd en bevestigd), Geweigerd (de uren zijn geweigerd) en 
Afgesloten (de uren zijn goedgekeurd en afgesloten, de uren zijn dus 

niet meer te wijzigen).  

De status Afgesloten kunt u niet kiezen in deze pop-up, later in deze 
uitleg komt het afsluiten van de uren aan bod. 



Periode goedkeuren 

 

Vink Periode goedkeuren aan en klik op Periode goedkeuren om alle 

registraties in één keer goed te keuren. 



Snapshot maken 

 

U ziet hier alle goedgekeurde registraties in het groen. Klik op Nieuwe 

snapshot om de goedgekeurde uren en dagen te importeren. 

Datum snapshot 

 

Kies de datum tot wanneer u de gegevens wilt vastleggen in het 

snapshot. Klik op Opslaan. 

Excelsheets controleren 

 



Rechtsboven staan nu vijf icoontjes. Controleer eerst de projecten (het 

linker icoontje) en de uurcodes (het rechter icoontje) die automatisch 
naar excel zijn geëxporteerd. 

Export projecten 

 

De sheet Projecten Exporteren geeft een overzicht van de 

medewerkers en het totaal aantal uren wat ze hebben gewerkt voor 
die maand tot de ingevoerde datum bij het aanmaken van de 

snapshot per project. 

Uurcodes exporteren 

 

De sheet Uurcodes exporteren geeft een overzicht van de 
medewerkers en het totaal aantal dagen en uren van een bepaalde 

uurcomponent voor die maand tot de ingevoerde datum bij het 
aanmaken van de snapshot per component. 

Blauwe pijl 

 

Importeer na het controleren de data door te klikken op de blauwe pijl. 
Wanneer het slotje nog open staat kunt u een snapshot nog 

verwijderen door op het rode kruis te klikken. 



Nieuwe snapshot 

 

U kunt in dezelfde periode meerdere snapshots maken, eerder 
aangemaakte snapshots worden aangevuld. De uren die al waren 

geregistreerd in een eerdere snapshot worden dus niet meegenomen 
in de nieuwe snapshot. Ook deze nieuwe snapshot moet u importeren 

via de blauwe pijl. 

Afsluiten 

 

Klik op het slotje om de uren af te sluiten. 

U kunt de snapshot hierna niet meer verwijderen en de geregistreerde 
uren niet meer wijzigen. 



Loonopdracht 

Loonopdracht verwerken/ Run draaien voor accountants 

Workflow instellingen 

 

Afhankelijk van uw workflowinstellingen van het bedrijf wordt de 
salarisrun wellicht automatisch verwerkt. Controleer hiervoor uw 

workflow instellingen. 
 

1. Wanneer Salarisrun verwerken staat aangevinkt, kunt u de 
salarisrun verwerken. 

Wanneer deze niet staat aangevinkt, zet deze actie dan op actief door 
op de actie te klikken. 

2. Wanneer Salarisrun verwerken staat aangevinkt op automatisch 
uitvoeren, hoeft u geen actie uit te voeren om de salarisrun te 

verwerken. 
U kunt ervoor kiezen om deze actie automatisch of handmatig te laten 

uitvoeren. 

 
De rest van de uitleg gaat uit van het handmatig uitvoeren van een 

actie. Wanneer u heeft aangevinkt dat de salarisrun automatisch wordt 
verwerkt, hoeft u deze acties niet uit te voeren. 



Salarisrun verwerken op tabblad Workflow 

 

Ga naar het tabblad Workflow. 
 

1. Open de workflow van het bedrijf door op het driehoekje te klikken. 
2. Klik op het klokje om de salarisrun te verwerken. 

Loonopdracht 

 



Controleer de gegevens en klik op Doorgaan... 

Medewerkers 

 

Controleer de gegevens, selecteer eventueel welke medewerkers 

verwerkt moeten worden en klik op Doorgaan... 



Mededelingen en waarschuwingen 

 

U ziet een overzicht van de medewerkergegevens en bedrijfsgegevens 

met eventuele meldingen. 

Wanneer u alles heeft gecontroleerd, klikt u op Run! 

Bedrijf runnen 

 

De loonopdracht wordt nu verwerkt. U kunt ervoor kiezen om het 
bedrijf op de achtergron te runnen, dan kunt u verder werken in het 

systeem. 



Workflow overzicht 

 

In het overzicht van de workflow kunt u zien dat de salarisrun 
verwerkt is aan het groene blokje. 



 

Meerdere bedrijven verwerken voor accountants 

 Via de wizard Workflow Bedrijven Run kunt u meerdere bedrijven 

tegelijk runnen, ook kunt u hier bijvoorbeeld alle DGA's (of andere 
tags) in één keer verwerken. U kunt hierbij voor de verwerking kiezen 

uit verschillende acties, bijvoorbeeld de loonrun verwerken of de 
loonrun vergrendelen. 

Bedrijven Run 

 

Ga naar tabblad Start of Instellingen. Klik op de wizard Workflow 
Bedrijven Run. 

Selecteer tags en/of debiteur 

 



1. U kunt hier tags selecteren (deze dienen al aangemaakt te zijn).  

2. U kunt hier op debiteur selecteren, dan kunt u tegelijk alle bedrijven 
onder één debiteur verwerken. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om alles in één keer te verwerken door 
Alle te selecteren. 

 
3. Selecteer een actie die u wilt uitvoeren, bijvoorbeeld salarisrun 

verwerken of zichtbaar maken medewerkerlogin. 
 

4. Klik op Overzicht tonen. 

Selecteer de bedrijven 

 

Selecteer de bedrijven en klik op Volgende. 



Run bedrijven 

 

U krijg een overzicht van de bedrijven die u gaat runnen. Klik op Run 

bedrijven. 
 

De bedrijven zijn nu verwerkt. 



 

Pre-run draaien 

U kunt een run maken voor alleen de werknemers die u selecteert. Het 

is nu dus bijvoorbeeld mogelijk om eerst de vaste medewerkers te 
verlonen en daarna de uurloners. 

Het maken van een pre-run sluit de actieve periode niet af. U kunt 
pre-runs blijven maken totdat u een normale run draait, waarmee de 

periode wordt afgesloten. 
Voorbeeld: 

1. Draai pre-run voor de vaste werknemers. Deze run kunt u sluiten, 
waardoor de loonstrook zichtbaar wordt voor de medewerkerlogin. 

2. Draai normale run waarin alle werknemers zijn opgenomen, 

inclusief de uurloners en overwerkuren voor de vaste werknemers. 
 

NB: In een pre-run worden geen TWK's opgenomen. Om een TWK te 
maken draait u een aparte run mbv de optie "run TWK only". 

 
Let op: Bij de laatste (pre-)run die u draait in een periode worden alle 

medewerkers en het bedrijf meegenomen naar de volgende periode. 
Het is niet mogelijk om medewerkers te laten staan in een vorige 

periode. 

Loonopdracht 

 

Ga naar het tabblad Loonopdracht op bedrijfsniveau. 
Klik op meer in het dashlet Loonopdracht. 



Run 

 

Klik op Run om de loonopdracht te verwerken. 

Doorgaan 

 

Controleer de gegevens en klik op Doorgaan. 



Selecteer medewerkers 

 

Wanneer u slechts een aantal medewerkers wilt verwerken: 
 

1. Vink Alle medewerkers uit. 
2. Selecteer eventueel een filter: met rooster (vaste medewerkers) of 

zonder rooster (uurloners). 
3. Selecteer eventueel nog de werknemers die verwerkt moeten 

worden. 
4. Klik op Doorgaan en daarna op Run.  

 
De geselecteerde medewerkers zijn nu verwerkt. 



 

Dashlet Run Controle 

Het dashlet Run Controle is toegevoegd op bedrijfsniveau en Global. 

Hier kunnen alle run check meldingen worden bekeken. 
 

Dashlet Run Controle 

 

Ga naar het tabblad Loonopdracht op bedrijfsniveau. 

Klik op meer in het dashlet Run Controle. 



Run check meldingen 

 

Hier ziet u de meldingen van het bedrijf, u kunt natuurlijk ook een 
filter toevoegen. Selecteer hiervoor de gewenste filters en klik op 

Filter. 

Start 

 

1. Ga naar tabblad Start. 

2. Klik op meer in het dashlet Run Controle. 



Run check meldingen 

 

Hier ziet u de meldingen van alle bedrijven, u kunt natuurlijk ook een 
filter toevoegen. Selecteer hiervoor de gewenste filters en klik op 

Filter. 



 

TWK-correctie in het huidige jaar draaien 

De periode 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer en klik op het bedrijf of de 
medewerker. 

2. Klik op de periode om deze te wijzigen. 

Wijzig de periode 

 

Wijzig de periode naar de periode vanaf wanneer de TWK correctie 

ingevoerd moet worden. Klik daarna op Wijzigen. 

Open het slotje 

 

Klik op het slotje. 



Wijzig de gegevens 

 

Voer de correctie/mutatie/wijziging in voor het bedrijf of de 
medewerker. Als voorbeeld krijgt deze medewerker een eenmalige 

looncomponent. 



Loonopdracht 

 

1. Ga naar het bedrijf. 
2. Ga naar het tabblad Loonopdracht. 

3. Ga naar het dashlet Loonopdracht en klik op meer. 

Loonrun 

 

Klik op Run. 



Loonopdracht 

 

Kies voor het draaien van de TWK only of laat de TWK meedraaien met 
de normale run. Klik daarna op doorgaan. 

 
De loonaangifte wordt automatisch gecorrigeerd met de eerstvolgende 

aangifte die verstuurdwordt. 

Wijzig de periode 

 

De TWK run is nu gedraaid, klik op de periode om deze te wijzigen 
naar de huidige periode en klik op het slotje om deze te sluiten. 

Huidige periode 

 

Klik op Huidige Periode om naar de huidige periode te gaan. Klik 

daarna op wijzigen. 
 



 

TWK-correctie in het voorgaande jaar draaien 

Bedrijf Instellingen 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijf. 
3. Ga naar het tabblad Instellingen. 

4. Klik op meer in het dashlet Bedrijf Instellingen. 

Bewerken 

 

Klik op Bewerken. 



Actief jaar wijzigen 

 

Wijzig het actieve jaar naar het jaar waar de correctie in gemaakt 
moet worden. Klik op Opslaan. 

Verander de periode 

 

Ga naar het bedrijf of naar de medewerker bij wie u een gegeven moet 

wijzigen. Klik op de huidige periode om deze te veranderen. 



Selecteer de periode 

 

Selecteer de juiste periode waarin u een TWK correctie wilt maken 

Klik op het slotje 

 

Klik op het slotje om in de onbeveilige modus te gaan. 



Wijzig de gegevens 

 

Voer de correctie/mutatie/wijziging in voor het bedrijf of de 
medewerker.  



Loonopdracht 

 

1. Ga naar het bedrijf. 
2. Ga naar het tabblad Loonopdracht. 

3. Ga naar het dashlet Loonopdracht en klik op meer. 



Run 

 

Klik op Run. 

Loonrun 

 



Draai nu de TWK only door op Doorgaan te klikken. 

Loonaangifte 

 

Ga via het tabblad Loonopdracht naar het dashlet Loonaangifte en klik 

op meer. 

Selecteer het jaar 

 

Selecteer het voorgaande jaar. 



Nieuwe loonaangifte 

 

Klik op Loonaangifte. 

Creëer Loonaangifte 

 



U ziet hier een overzicht van de wijzigingen in de Loonaangifte. Klik op 

Creëer loonaangifte. 

Selecteer opnieuw het jaar 

 

Selecteer opnieuw het voorgaande jaar. 

Verzend de loonaangifte 

 

U ziet nu de losse correctie, verzend deze door op verzenden te 
klikken. 

Bedrijf Instellingen 

 

1. Ga terug naar het tabblad Instellingen op bedrijfsniveau. 

2. Klik op meer in het dashlet Bedrijf Instellingen. 



Bewerken 

 

Klik op Bewerken. 

Wijzig het jaar en de periode 

 

1. Wijzig het actieve jaar in het huidige jaar. 

2. Wijzig de huidige periode in de huidige periode waarmee u mee 
begon voor het terugzetten van het jaar. 

3. Klik op Opslaan. 



 

De run aanvraag verwijderen 

Wanneer er in een periode nog geen run is gedraaid (of deze is 

verwijderd) kunt u de run aanvraag verwijderen. 

Salarisrun aanvragen 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 

2. Ga naar tabblad Loondopdracht. 

3. Klik op het groene blokje in de periode waarvan u de run aanvraag 
wilt verwijderen, rechts van Salarisrun aanvragen.  

Verwijder periode aanvraag 

 

Klik op Verwijder periode aanvraag. 

 
De run aanvraag is nu verwijderd. Deze kunt u later natuurlijk altijd 

opnieuw aanvragen. 



Loonaangifte 

Waar kan ik de loonaangifte bekijken? 

Zodra de loonaangifte is aangemaakt en ingestuurd, ontvangt u als 
contactpersoon een emailbericht dat de aangifte is ingestuurd. 

Vervolgens kunt u deze aangifte gaan bekijken/controleren en u kunt 
de gevens ophalen die u nodig heeft om deze loonaangifte te betalen. 

Loonaangifte 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijf. 
3. Ga naar het tabblad Loonopdracht. 

4. Klik op meer in het dashlet Loonaangifte. 



Overzicht 

 

Klik op Overzicht loonaangifte om het overzicht te bekijken. 



Loonaangifte Overzicht 

 

Indien u deze aangifte wilt Printen en Betalen klikt u op Download 
PDF, op dit PDF overzicht staat tevens het betalingskenmerk. 



 

Loonaangifte aanmaken voor accountants 

Workflow instellingen 

 

Afhankelijk van uw workflowinstellingen van het bedrijf wordt de 

loonaangifte automatisch aangemaakt. Controleer hiervoor uw 
workflow instellingen. 

 
1. Wanneer Loonaangifte aanmaken staat aangevinkt, is het mogelijk 

een loonaangifte aan te maken. 
Indien deze actie uit staat, zet deze dan op actief door er op te 

klikken. 
2. Wanneer Loonaangifte aanmaken staat aangevinkt op automatisch 

uitvoeren, hoeft u geen actie uit te voeren om een loonaangifte aan te 
maken. 

U kunt ervoor kiezen om deze actie automatisch te laten uitvoeren of 
handmatig te doen. 

 
 

De rest van de uitleg gaat uit van het handmatig uitvoeren van een 

actie. Wanneer u heeft aangevinkt dat de loonaangifte automatisch 
wordt aangemaakt, hoeft u deze acties niet te doen. 

 



Tabblad Workflow 

 

Ga naar het tabblad Workflow. 
1. Open de workflow acties van het bedrijf door op het driehoekje te 

klikken. 
2. Klik op het klokje achter de loonaangifte. 



Creëer loonaangifte 

 

Klik op OK 

 



Workflow overzicht 

 

Bij het overzicht van de workflow op tabblad Workflow kunt u zien dat 
de loonaangifte is aangemaakt aan het groene blokje. 



 

Loonaangifte aanmaken voor meerdere bedrijven 

Workflow Loonaangifte 

 

Klik op Workflow Loonaangifte in tabblad Start op Instellingen 

Actie: Loonaangifte aanmaken 

 

1. Selecteer de juiste gegevens voor het overzicht, zoals de tags, de 

debiteur en tijdvak. 

2. Selecteer de actie: Loonaangifte aanmaken. 
3. Klik op Overzicht tonen. 



De bedrijven selecteren 

 

1. U kunt de bedrijven waarvoor u de loonaangifte wilt aanmaken 

aanvinken. 
2. U kunt ook alle bedrijven selecteren. 

3. Klik daarna op Volgende. 



De lijst met bedrijven 

 

U krijgt een lijst ter controle van de bedrijven die waarvan u de 
loonaangiften nu gaat aanmaken. Klik op Uitvoeren. 

De loonaangiftes worden nu aangemaakt 

 



De loonaangiften worden nu aangemaakt. 



 

Loonaangifte verzenden voor accountants 

Workflow instellingen 

 

Afhankelijk van uw workflowinstellingen van het bedrijf wordt de 

loonaangifte automatisch verzonden. Controleer hiervoor uw workflow 
instellingen. 

 
1. Wanneer Loonaangifte verzenden staat aangevinkt, is het mogelijk 

een loonaangifte te verzenden. 
Indien deze actie uit staat, zet deze dan op actief door er op te 

klikken. 
2. Wanneer Loonaangifte verzenden staat aangevinkt op automatisch 

uitvoeren, hoeft u geen actie uit te voeren om een loonaangifte te 
verzenden. 

U kunt ervoor kiezen om deze actie automatisch te laten uitvoeren of 
handmatig te doen. 

 
 

De rest van de uitleg gaat uit van het handmatig uitvoeren van een 

actie. Wanneer u heeft aangevinkt dat de loonaangifte automatisch 
wordt verzonden, hoeft u deze acties niet te doen. 

 



Tabblad Workflow 

 

Ga naar het tabblad Workflow. 

1. Open de workflow acties van het bedrijf door op het driehoekje te 
klikken. 

2. Klik op het klokje achter de loonaangifte. 

Creëer loonaangifte 

 

1. Zorg dat Verzend naar de Belastingdienst geselecteerd staat. 
2. Kies ervoor om een signaal te verzenden. 

3. Klik op Verzend. 



Workflow overzicht 

 

Bij het overzicht van de workflow op tabblad Workflow kunt u zien dat 

de loonaangifte is verzonden aan het groene blokje. 



 

Loonaangifte verzenden voor meerdere bedrijven 

Workflow loonaangifte 

 

Klik op Workflow Loonaangifte in tabblad Start of tabblad Instellingen. 

Actie: loonaangifte verzenden 

 

1. Selecteer de juiste gegevens voor het overzicht, zoals de tags, de 
debiteur en tijdvak. 

2. Selecteer de actie: Loonaangifte verzenden. 
3. Klik op Overzicht tonen. 



Selecteer de bedrijven 

 

1. U kunt de bedrijven waarvoor u de loonaangifte wilt verzenden 
aanvinken. 

2. U kunt ook alle bedrijven selecteren. 
3. Klik daarna op Volgende. 



Uitvoeren 

 

1. Zorg dat u Verzenden selecteert. 

2. Klik op Uitvoeren om de loonaangifte te verzenden voor de 
bedrijven in de lijst. 

 
De loonaangiften zijn nu verzonden. 



 

Loonaangifte verzenden voor twee bedrijven met één LH-
nummer 

Wanneer u twee bedrijven heeft met één loonheffingnummer dient u in 
ICBS slechts één LH-nummer aan te maken. U activeert ze dan beide 

en verzend slechts één aangifte nadat u voor beide bedrijven een run 
heeft gedraaid. 

 

Onderstaande uitleg geeft een uitgebreide stap-voor-stap beschrijving 
van het inrichten van deze situatie. 

Loonheffing instellingen bedrijf 1 

 

Ga naar het tabblad instellingen op het bedrijfsniveau van bedrijf 1. 
1. Klik in het dashlet Loonheffing. 

2. Vul het LH nummer in, de overige gegevens en klik op Opslaan. 



Loonheffing activeren bedrijf 2 

 

1. Ga naar bedrijf 2. 
2. Ga naar het tabblad Instellingen. 

3. Klik op meer in het dashlet Loonheffing. 

Activeer 

 

Activeer het LH-nummer van bedrijf 1, door deze aan te vinken. 
 

Let op: Voeg geen nieuw nummer toe, maar gebruik het LH-nummer 
dan zojuist is aangemaakt bij het andere bedrijf. 



Workflow instellingen 

 

U dient de loonaangifte slechts één keer in, u dient de acties voor de 
loonheffing voor één van de bedrijven dus uit te schakelen. Bij het 

andere bedrijf laat u deze aan staan. 
 

Ga naar het tabblad instellingen van een van de bedrijven en klik op 
meer in het dashlet Workflow instellingen. 



Loonaangifte actie deactiveren 

 

Klik op de actie Loonaangifte aanmaken. 



Actief uitvinken 

 

Vink Actief uit. 



Herstel workflowstatus 

 

Klik op Herstel Workflowstatus. 

Run bedrijf 1 

 

Run het bedrijf zonder de acties voor het inzenden van de aangifte, 

wanneer alle mutaties zijn ingevoerd. 



Run bedrijf 2 

 

Ga naar het bedrijf met de inzending loonaangifte. 
1. Run het bedrijf. 

2. Klik op de actie Loonaangifte aanmaken. 

Creëer loonaangifte 

 

Klik op Creëer loonaangifte. 

 



De aangifte voor beide bedrijven is nu aangemaakt. Dit kunt u 

eventueel controleren aan de waardes in de loonaangifte (zie dashlet 
Loonaangifte). 

Loonaangifte verzenden 

 

Klik op Loonaaangifte verzenden en verzend deze op de reguliere 

manier. 
 

De aangifte voor beide bedrijven is nu verzonden. 



 

Jaaraangifte instellen 

U kunt een jaaraangifte doen in ICBS.  

Een jaaraangifte wordt gedaan in de volgende gevallen: 
• Personeel aan huis, waaronder personeel in het kader van 

een persoonsgebonden budget voor zorg: 
 

Huurt u iemand in voor huishoudelijk werk in en om het huis voor 4 of 
meer dagen per week? Dan is degene die u inhuurt bij u in 

dienstbetrekking. U moet dan loonheffingen inhouden en betalen 
volgens de vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis. Deze 

regeling wijkt op een aantal punten af van de voorschriften voor 

reguliere werkgevers. De vereenvoudigde regeling voor personeel aan 
huis betekent het volgende: 

 
    * Als u uw loonadministratie niet geautomatiseerd doet, mag u het 

vereenvoudigde model loonstaat gebruiken. 
    * U hoeft maar 1 keer per jaar aangifte te doen. 

 
Personeel aan huis is ook verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen. Dit zijn de Werkloosheidswet (WW), de 
Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U 

moet ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 
(Zvw) inhouden en betalen. U bent verplicht de ingehouden 

inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te vergoeden aan uw personeel 
aan huis.  

 

Als u met de dienstverlener een familierelatie hebt, kan het zijn dat er 
geen sprake is van een echte dienstbetrekking omdat er geen 

gezagsverhouding is. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en 
te betalen. Van deze situatie is bijvoorbeeld sprake wanneer uw 

ouders op uw kinderen passen of wanneer een inwonende dochter een 
hulpbehoevende in uw gezin verzorgt.  

 
• Personeel in het kader van het persoonsgebonden budget 

sociale werkvoorziening:  
 

Als u in aanmerking komt voor een budget in het kader van de 
Regeling persoonsgebonden budget sociale werkvoorziening (PGB 

WIA) kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op een jobcoach, doventolk 
of voorleeshulp. Gaat u als budgethouder met zo'n jobcoach, 

doventolk of voorleeshulp een echte of fictieve dienstbetrekking aan, 

dan bent u inhoudingsplichtige. Voor u als inhoudingsplichtige geldt 



een aangiftetijdvak van een kalenderjaar. Dit geldt ook wanneer u de 

aangifte door de SVB laat doen. 
 

• Meewerkende kinderen: 
 

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s), kan in 
echte dienstbetrekking zijn. Dat is het geval als het meewerkende kind 

onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als andere werknemers. Hij 
is dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval 

gelden de normale regels voor de loonheffingen. 
 

Voor meewerkende kinderen geldt de fictieve dienstbetrekking als het 
kind ten minste 15 jaar is en de familierelatie in de arbeidsrelatie 

tussen ouder en kind overheerst, met andere woorden de 
arbeidsvoorwaarden zijn niet gelijk aan die van de andere 

werknemers. In dat geval geldt het volgende: 

 
    * De ouders zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie 

volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 
    * De ouders moeten aan alle bijbehorende administratieve 

verplichtingen voldoen. 
    * Het meewerkende kind is niet verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen.  
 

De fictieve dienstbetrekking geldt niet als de onderneming ook voor 
rekening van het kind wordt gedreven. 

 
Voor meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden een 

vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen en de Zvw toepassen. Voor de waardering van 

kleding, maaltijden en inwoning die meewerkende kinderen van hun 

ouders krijgen, gelden speciale regels. 
 

Bron: De Belastingdienst 
 

 
Wanneer u deze regeling wilt toepassen heeft u toestemming van de 

Belastingdienst nodig. Wanneer u geen toestemming heeft gevraagd 
aan de Belastingdienst of als niet aan de voorwaarden is voldaan, 

dient u aan alle administratieve verplichtingen te voldoen die voor voor 
de normale werkenemers gelden, de werknemer moet dus ook worden 

meegenomen in de aangifte van de andere werknemers (dus in een 
maandaangifte of een vierwekenaangifte). 



U dient eerst de beschikking te hebben voor een apart 

loonheffingsnummer, deze beschikking vraagt u aan bij de 
Belastingdienst. 

 

Dashlet Loonheffing 

 

1. Ga naar het bedrijf. 

2. Klik op meer in het dashlet Loonheffing. 

LHNummer toevoegen 

 



Klik op LHNummer toevoegen. 

Nummer toevoegen 

 

1. Geef het nummer. 

2. Selecteer Tijdvak: Per jaar. 
3. Vul de overige gegevens in. 

4. Klik op Opslaan. 

Selecteer het nummer 

 

Selecteer het juiste nummer door het vinkje voor het nummer aan te 
zetten. 



 

Wat is de status van mijn loonaangifte? 

Loonaangifte 

 

Er zijn 4 verschillende statussen die een loonaangifte kan hebben: 
1. Wit: Er is geen loonaangifte verzonden  

2. Groen: Loonaangifte is gemarkeerd als verzonden - Dit wordt alleen 
gedaan als er via een andere programma een aangifte is verzonden of 

het een demo bedrijf betreft. Voor een loonaangifte die echt moet 

worden verzonden, dient u nooit de loonaangifte te markeren als 
verzonden.   

3. Blauw: Loonaangifte is verzonden - De loonaangifte is gestuurd 
naar de Belastingdienst, u hoeft geen actie meer te ondernemen.   

4. Groen: Loonaangifte is ontvangen - Dit gebeurd automatisch, enige 
tijd nadat u de aangifte heeft verzonden.   

5. Rood: Er zit een fout in de loonaangifte, hij kan niet worden 
aangemaakt 

 
Wat de status is van een loonaangifte kunt u vinden op bedrijfsniveau, 

tabblad loonopdracht en dashlet Loonaangifte. Voor de kleuren van de 
blokjes kunt u kijken naar de workflow. 

Verzenden of markeren 

 



Bij het verzenden van de loonaangifte, selecteer Verzend naar de 

Belastingdienst als u hem wilt verzenden. 
De actie Markeer als verzonden, zal geen gegevens verzenden. 



 

Eerstedagsmelding aanmaken & verzenden 

U kunt ervoor kiezen om voor elke nieuwe werknemer die in dienst 

komt een eerstedagsmelding te versturen naar de belastingdienst. Op 
deze pagina kunt u vinden hoe u dit kunt instellen en hoe u de 

eerstedagsmelding (EDM) kunt verzenden. 

Loonheffing instellingen 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 
2. Ga naar het tabblad Instellingen. 

3. Klik in het dashlet Loonheffing. 



Aanmaken EDM 

 

1. Vink aanmaken EDM aan. 

2. Klik op Opslaan. 

EDM aanmaken 

 

U kunt op twee manieren een EDM aanmaken: 



1. Wanneer u een medewerker aanmaakt via de wizard, wordt er 

automatisch een EDM aangemaakt 
2. Via het dashlet Loonaangifte op tabblad Loonopdracht kunt u zelf 

een EDM aanmaken. Dit doet u wanneer u bijvoorbeeld medewerkers 
heeft geïmporteerd. 

Indien u via de wizard een medewerker geeft aangemaakt, kunt u de 
EDM ook via het dashlet Loonaangifte verzenden. 

Nieuwe eerstedagsmelding 

 

Wanneer de EDM nog niet is aangemaakt, klikt u op Nieuwe 
eerstedagsmelding. 

Selecteer medewerker 

 

U krijgt een lijst met nieuwe medewerkers waarvoor nog geen EDM is 
aangemaakt. Selecteer de medewerker waarvoor u de EDM wilt 

aanmaken en klik op Opslaan. 

Verzenden 

 



Wanneer u een EDM heeft aangemaakt via de medewerkerwizard of 

via het dashlet Loonheffing, verschijnt deze onder eerstedagsmelding. 
Klik op Verzenden. 

Verzend naar de Belastingdienst 

 

Selecteer Verzend naar de Belastingdienst en klik op Opslaan. 

(Salaris)documenten 

Hoe kan ik de salarisoutput bekijken? 

De salarisoutput zijn alle documenten die u nodig heeft om 
maandelijkse uw salarisadministratie te verwerken. Dit zijn 

bijvoorbeeld de loonstroken, de betaallijst of de journaalposten. 



Salaris documenten 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijf. 
3. Ga naar het tabblad Loonopdracht.  

4. In het dashlet Salaris documenten ziet u de salarisdocumenten van 
de laatst verwerkte periode. Klik op een document om deze te openen 

5. Wilt u een vorige periode bekijken of staat uw gewenste document 
niet in deze lijst? Klik dan op meer. 



Vorige runs 

 

Klik op de run waarvan u de salarisdocumenten wilt bekijken (1). 
Let op: Indien u wel een run ziet, maar geen salarisdocumenten of 

niet de documenten die u wilt zien, dan zijn de voor u relevante 
documenten nog niet geselecteerd. Klik hiervoor op Zichtbare 

documenten wijzigen (2). 



Salaris documenten wijzigen 

 

Vink de salarisdocumenten die u wilt zien aan, vink de documenten die 
u niet wilt zien uit. Klik op Opslaan. 



 

Zichtbare salarisdocumenten wijzigen 

Dashlet Salaris documenten 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfsniveau. 
3. Klik op het tabblad Loonopdracht. 

4. Klik op meer in het dashlet Salarisdocumenten. 



Salarisdocumenten inzien 

 

U kunt hier de documenten inzien van verschillende periodes, de 

documenten kunt u openen door op de titel te klikken. 
Wanneer u meer salarisdocumenten wil zien, klikt u op: Zichtbare 

documenten wijzigen. 



Zichtbare documenten wijzigen 

 

1. U klikt aan welke documenten u wilt zien in het dashlet Salaris 

documenten, bijvoorbeeld: journaalposten medewerker, loonaangifte 
overzicht en loonstroken werkgever. U kunt hier natuurlijk ook 

documenten uitvinken die u niet wilt zien. 
2. U klikt op Opslaan. 



De gewijzigde salarisdocumenten 

 

Vervolgens ziet u de zichtbare documenten verschijnen in het 
overzicht. 



 

Wat zie ik op de loonstrook? 

Algemene gegevens 

 

1. De periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-periode-tijdvak 
2. De naam van de medewerker. 

 
Kolom 3: 

Pers nr.                   Personeelsnummer 

BSN                         Burgerservicenummer 
Geboortedatum     Geboortedatum dag-maand-jaar 

Burg. staat              Burgelijke staat  
Afdeling                   Afdeling 

Kostenplaats         Kostenplaats 
Functie                    Functieomschrijving 

 
Kolom 4: 

In dienst                  Indienstdatum dag-maand-jaar 
Uit dienst                Uitdienstdatum dag-maand-jaar 

Stam salaris          Bruto salaris op fulltime basis 
Salaris tabel          Salaristabel/ Salarisschaal 

Parttime %             Percentage dat de medewerker heeft gewerkt 
op basis van het fulltime rooster 

Uurloon                  Bruto loon per uur 

Minimumloon        Bruto wettelijk minimumloon afhankelijk van 
leeftijd 

 
Kolom 5: 

Kleur / Tabel         Kleur (wit = salaris, groen = pensioen) / 
Tijdvak  

LH/LHKorting        Loonheffing/ Loonheffingskorting toepassen 
ZVW/WW/WIA     Inhouding / Zorgverzekeringswet / 

Werkloosheidswet / Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen 

Speciale Tabel     Speciale regelingen voor de belasting 



Buitenl. Wn.          Toepassing van de 30% regeling voor 

buitenlandse werknemers 
Jaarloon BT          Jaarloon Bijzonder Tarief 

Afwijkend BT        Afwijkend Bijzonder Tarief 
 

Kolom 6: 
Periode                 Periode waarin de loonstrook is gemaakt jaar-

periode-tijdvak 
Run nummer       Betreft Bedrijfsrun 

Dagen tijdvak       Aantal dagen per tijdvak  
Dagen gewerkt    Aantal werkelijk gewerkte dagen 

Uren gewerkt       Aantal werkelijk gewerkte uren 

Berekening bruto-netto en werkgeverslasten 

 

1. Bruto Het bruto salaris en de bruto vergoedingen 

(looncomponenten) 

2. Branche                   De brancheregelingen (bijv. pensioenpremie                           
en sociaal fonds) 



3. Werknemer Verzekering   Inhoudingen werknemersverzekeringen 

(WIA/WGA/WW) 
4. Zvw                                Inhoudingen Zorgverzekeringswet 

5. Loonheffing                     Inhouding Loonheffing 
6. Netto                              Netto vergoedingen of inhoudingen 

(looncomponenten) 
7. Totalen                           Het netto salaris van de medewerker 

8. Betalen                           Het over te maken bedrag naar het 
rekeningnummer 

9. De totale werkgeverslasten 
 

Let op: De gegevens in het rode vlak zijn gegevens voor de 
werkgever. Als werknemer ziet u deze kolom NIET op uw loonstrook, u 

ziet hier dan de cumulatieven staan. 

Waardes 

 

Kolom 1: 
Fiscaalloon                Bruto-uitkering plus vergoeding 

Zorgverzekeringswet.  Hierover worden loonbelasting en premie  
volksverzekeringen betaald. 

Fiscaalloon Tabel     Fiscaalloon wat conform tabel belast wordt. 
Fiscaalloon BT          Fiscaalloon Bijzonder Tarief 

 
Kolom 2: 

SVW Loon                 Loon sociale verzekeringen; het bedrag 
waarover de sociale verzekeringspremies 

worden berekend. 
Zvw Loon                   Bruto loon minus de SV-premie 

(werknemerspremie voor WW) 
WW Loon                   Loon voor berekening Werkeloosheidspremie 

WAO Loon                 Loon voor berekening WAO-premie 

 
Kolom 3: 

Dagen gewerkt          Aantal werkelijk gewerkte dagen 
Dagen tijdvak             Aantal dagen per tijdvak  

Uren gewerkt             Aantal werkelijk gewerkte uren 
  

Kolom 4: 
Franchise d.p.             Franchise in deze periode 



Franchise Cum.          Franchise Cumulatief 

Arbeidskorting d.p.     Arbeidskorting in deze periode 
Arbeidskorting cum.   Arbeidskorting cumulatief 



 

Hoe kan ik een document uploaden bij een medewerker? 

Detailpagina 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Klik op de medewerker bij wie u een document wilt uploaden. 
3. Klik op meer in het dashlet Personalia 

Document toevoegen 

 

Klik op Document toevoegen. 



Document toevoegen 

 

Voeg het document toe door op Bladeren te klikken en klik op Upload. 

Selecteer het document type en vul de overige gegevens in. Klik 
daarna op Opslaan. 



Dashlet Documenten Medewerker 

 

U kunt ook documenten toevoegen of wijzigen via het dashlet 

Documenten Medewerker, klik op meer. 

Document toevoegen 

 

1. Klik op het mapje waarin u het document wil toevoegen. 

2. Klik op Medewerker Document toevoegen. Hier opent zich hetzelfde 
scherm voor het toevoegen van een document. 

Overige opties 

 

Na het toevoegen van een document kunt u kiezen voor 3 opties, deze 

opties vindt u rechts van het document. 
1. Hier ziet u wie het document heeft toegevoegd. 



2. Hier kunt u het document downloaden. 

3. Hier kunt u het document verwijderen. 



 

Documenten toevoegen aan ESS (medewerkerslogin) 

Documenten 

 

U kunt een document toevoegen aan een bedrijf of medewerker. Ga 

hiervoor naar het niveau waaraan u het document wilt toevoegen en 
klik op Documenten Bedrijf op bedrijfsniveau of Documenten 

medewerker op medewerkerniveau. 

Document toevoegen 

 



Klik op Document toevoegen. 

Medewerker-login document 

 

1. Selecteer een bestand. 
2. Klik op Upload. 

3. Selecteer het document type: Medewerker-login document. 
4. Klik op Opslaan. 

Medewerkerslogin 

 

De medewerker kan nu inloggen en het document inzien/downloaden, 

mits u dit dashlet zichtbaar heeft gemaakt voor de medewerker. 



 

Hoe kan ik een ClieOp betaalbestand inlezen? 

Met een ClieOpbestand is het mogelijk om de salarisbetalingen aan uw 

medewerkers in te lezen in uw bankprogramma. 

ClieOpbestand 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfsniveau. 
3. Klik op tabblad Loonopdracht. 

4. Open het ClieOpbestand in het dashlet Salaris Documenten. 
Wanneer u een ClieOpbestand zoekt voor een vorige periode of het 

ClieOpbestand niet in deze lijst staat, klik dan meer in het dashlet. 



Download ClieOp 

 

Klik op Download Clieop linksboven op deze pagina. Kies voor de optie 
'opslaan', geef de juiste bestandsnaam en sla deze op de eigen schijf 

op (eventueel kunt u de naam aanpassen). Vervolgens kunt u uw 
betalingsprogramma openen en het opgeslagen ClieOpbestand inlezen. 

 
Tip: u kunt de rapportage “inhoud ClieOpbestand” ook naar PDF 

printen voor in uw betalingsoverzichten. 



 

Betaaldatum wijzigen in ClieOp 

ClieOp bestand 

 

Klik op ClieOp bestand in het dashlet Salaris documenten. 

Wijzigen & download 

 

1. Vul hier de gewenste betaaldatum in. 
2. Klik op Download ClieOp. 



 

De boekdatum van de ClieOp staat op de derde regel in de ClieOp file. 
 

Reiskostenvergoeding 

Reiskostenregeling op basis van een staffel kilometer 
vergoeding 

Reiskostenregeling dashlet 

 

1. Ga naar het bedrijf. 
2. Klik op het tabblad Instellingen. 

3. Klik op meer in het dashlet Reiskostenregeling. 

Bewerken 

 



Klik op Bewerken. 

Reiskosten instellingen 

 

1. Selecteer bij Berekening methode, de optie: 1) Staffel kilometer 

vergoeding. 
2. Klik op herbereken reisafstand om de reisafstand te herberekenen 

als de woon-werk afstand verandert (wanneer bijvoorbeeld een 
medewerker of bedrijfslocatie zich verplaatst). 

3. Klik op Opslaan. 
 

Het is ook mogelijk om de fiscale ruimte te laten berekenen. 

Staffels bewerken 

 

Klik op Staffels bewerken. 



Voeg de staffels toe 

 

1. Geef het aantal kilometers in de staffel aan, het eerste getal staat 

vast (dit is het eerst volgende getal na waar de vorige staffel is 
geeïndigd). 

2. Geef de vergoeding. 
3. Klik op Toevoegen. 



Voeg een maximum staffel toe 

 

1. Voeg de overige staffels toe 
2. Zorg dat er een maximum staffel aanwezig is. 

3. Klik op Opslaan. 



Medewerker 

 

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet 

Reiskostenvergoeding. 

Instellingen bewerken 

 

Klik op Bewerken. 



Reiskostenregeling activeren 

 

1. Vink Actief aan om de reiskostenregeling te activeren. 

2. Klik eventueel op Berekenen reisafstand als dit niet automatisch 
wordt berekend. 

3. Klik op Opslaan. 

Bedrag reiskosten 

 

U ziet hier het bedrag wat is gekoppeld aan de reisafstand. 
 

Deze reiskostenregeling kunt u op de loonstrook terugvinden onder 
looncode 5155. 



 

Reiskostenregeling op basis van berekende kilometers 

Reiskostenregeling dashlet 

 

1. Ga naar het bedrijf. 

2. Klik op het tabblad Instellingen. 
3. Klik op meer in het dashlet Reiskostenregeling. 

Bewerken 

 

Klik op Bewerken. 



Reiskosten instellingen 

 

1. Selecteer Berekening methode: 2) Op basis van berekende km. 

2. Klik op herbereken reisafstand om de reisafstand te herberekenen 
als de woon-werk afstand verandert (wanneer bijvoorbeeld een 

medewerker of bedrijfslocatie zich verplaatst). 
3. Selecteer de kalenderdagen voor de berekening. Dit kan 1) Op basis 

van parttime percentage, 2) Op basis van gemiddelde dagen rooster 
medewerker, 3) Op basis van werkelijke roosterdagen medewerker. 

4. Geef het maximale bedrag voor de reiskosten per periode. 
5. Geef de kilometerdrempel, tot de drempel worden er geen 

reiskosten vergoed. 
6. Geef een eventuele afwijkende prijs per kilometer, standaard wordt 

hier € 0,19 genomen. Indien er geen afwijkend getal wordt ingevoerd, 
wordt de standaard genomen. 

7. Geef eventueel afwijkende kalenderdagen, standaard wordt hier 214 
dagen genomen. Dit is vastgesteld door de Belastingdienst. Wanneer 

er afwijkende dagen worden ingevoerd moet u dit verantwoorden aan 

de Belastingdienst. Indien er geen afwijkend getal wordt ingevoerd, 
wordt de standaard genomen. 

8. Klik op Opslaan. 
 

Het is ook mogelijk om de fiscale ruimte te laten berekenen. 



Medewerker 

 

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet 

Reiskostenvergoeding. 

Instellingen bewerken 

 

Klik op Bewerken. 



Reiskostenregeling activeren 

 

1. Vink Actief aan om de reiskostenregeling te activeren. 

2. Klik eventueel op Berekenen reisafstand als dit niet automatisch 
wordt berekend. 

3. Geef eventueel afwijkende kalenderdagen, kilometerdrempel of een 
andere berekeningsmethode voor de kalenderdagen op, wanneer deze 

afwijkend is van de bedrijfinstellingen voor deze medewerker. 
4. Klik op Opslaan. 

Instellingen terugzien 

 

Hier ziet u vervolgens het bedrag voor de reiskosten staan en de 
regeling. 



 

Deze reiskostenregeling kunt u op de loonstrook terugvinden onder 
looncode 5155. 



 

Reiskostenregeling met fiscale ruimte 

Reiskostenregeling dashlet 

 

1. Ga naar het bedrijf. 

2. Klik op het tabblad Instellingen. 
3. Klik op meer in het dashlet Reiskostenregeling. 

Bewerken 

 

Klik op bewerken. 



Fiscale ruimte 

 

1. Selecteer de berekeningmethode: 3) Alleen fiscale ruimte, wanneer 
u alleen de fiscale ruimte wilt berekenen.  

2. Klik op herbereken reisafstand om de reisafstand te herberekenen 
als de woon-werk afstand verandert (wanneer bijvoorbeeld een 

medewerker of bedrijfslocatie zich verplaatst). 
3. Let op:  Het is bij een staffelberekening of berekening op basis van 

kilometers ook mogelijk om de fiscale ruimte te berekenen. Vink dan 

Fiscale ruimte aan bij berekening methode 1 of 2. 
4. Selecteer de kalenderdagen voor de berekening. Dit kan 1) Op basis 

van parttime percentage, 2) Op basis van gemiddelde dagen rooster 
medewerker, 3) Op basis van werkelijke roosterdagen medewerker. 

5. Selecteer de manier waarop de fiscale ruimte moet worden 
uitbetaald: 1) Geen automatische betaling, 2) Reserveren uitbetalen 

eind jaar, 3) Uitbetalen elke periode. 
6. Geef aan of de fiscale ruimte moet worden uitbetaald wanneer de 

werknemer uit dienst gaat. 
7. Klik op Opslaan. 

 
De fiscale ruimte wordt berekend op basis van een 

kilometervergoeding van € 0,19 en 214 reisdagen per jaar. Dit is 
vastgesteld door de Belastingdienst. 



Medewerker 

 

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet 
Reiskostenvergoeding. 

Instellingen bewerken 

 

Klik op bewerken. 



Instellingen opslaan 

 

1. Vink de reiskostenregeling aan om deze te activeren. 
2. Klik eventueel op Berekenen reisafstand als dit niet automatisch 

wordt berekend. 
3. Geef eventueel een andere berekeningsmethode voor de 

kalenderdagen, fiscale ruimte betaling of betaling uit dienst, wanneer 
deze afwijkend is van de bedrijfinstellingen voor deze medewerker. 

4. Klik op Opslaan. 

Instellingen 

 



U kunt hier de instellingen voor de medewerker terugzien. Wanneer er 

een instelling voor de medewerker afwijkt van de bedrijfsinstellingen 
staat deze dikgedrukt. 

 
De fiscale ruimte uitbetaling vindt u terug op de loonstrook onder 

looncode 5134. 



 

Reiskostenvergoeding toevoegen als vaste component 

Reiskostenvergoeding 

 

1. Ga naar de medewerker. 
2. Voor het toevoegen van een vaste reiskostenvergoeding, ga naar 

het dashlet Looncomponenten en klik op het plusje achter Vaste 
Looncomponenten. 

Vaste Looncomponenten 

 



1. Selecteer de looncode. Er zijn verschillende looncodes voor de 

reiskostenvergoeding, zoals looncode 5130 (onbelaste vergoeding), 
looncode 3301 (kilometers a € 0.13 belast), looncode 5150 (kilometers 

a € 0.19 onbelast). Raadleeg uw loonmodel voor alle componenten, of 
neem contact op met onze helpdesk indien u geen toegang heeft. 

2. Geef de waarde in en eventueel een einddatum. 
3. Klik op toevoegen. 

Reiskosten per dag 

 

U kunt ook kiezen voor een onbelaste reiskostenvergoeding per dag, 
bijvoorbeeld voor uurloners. Gebruik hiervoor de looncode 5131 en 

geef de waarde. 



 

Reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste 
kilometers (in één component) 

Let op: een reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste kilometers 
toevoegen kan op twee manieren.  

1. Door twee componenten toe te voegen bij de medewerker.  
2. Door een looncomponent aan te passen en één component toe te 

voegen bij de medewerker. Volg hiervoor de onderstaande uitleg. 

 
Voorbeeld: Een medewerker krijgt een reiskostenvergoeding van € 

0,26 per kilometer met € 0,07 belaste kilometers en € 0,19 onbelaste 
kilometers. 

Loonmodel 

 

Ga naar het loonmodel op debiteurniveau. 



Looncodes selecteren 

 

1. Klik op Looncodes selecteren en selecteer code 3300, 3301 & 5150. 
2. Pas de looncode 3301 aan naar de gewenste waarde. 

Looncode 3301 

 

Looncode 3301 heeft nu een waarde en een andere omschrvijving. 



Medewerker 

 

Ga naar de medewerker en klik op het plusje in het dashlet 

Looncomponenten om een vaste vergoeding of een eenmalige 
vergoeding toe te voegen. 

Waarde 

 

Geef de waarde van het aantal kilometers in op Looncode 3300. Klik 

op Toevoegen. 



Loonstrook 

 

Op de loontrook vindt u de vergoedingen terug onder bruto (belast) en 

netto (onbelast). 



 

Reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste 
kilometers (in twee componenten) 

Let op: een reiskostenvergoeding met belaste en onbelaste kilometers 
toevoegen kan op twee manieren.  

1.Door een looncomponent aan te passen en één component toe te 
voegen bij de medewerker. 

2. Door twee componenten toe te voegen bij de medewerker. Volg 

hiervoor de onderstaande uitleg. 
 

Voorbeeld: Een medewerker krijgt een reiskostenvergoeding van € 
0,26 per kilometer met € 0,07 belaste kilometers en € 0,19 onbelaste 

kilometers. 

Loonmodel 

 

Ga naar het loonmodel op debiteurniveau. 



Looncodes selecteren 

 

1. Selecteer de looncodes die u moet gebruiken, via de knop 
Looncodes selecteren.  

2. Let hierbij goed op dat u kiest voor een belaste component en een 
onbelaste component. Dit staat achter de omschrijving van de 

looncode. 

Medewerker 

 



Ga naar de medewerker en klik op het plusje in het dashlet 

Looncomponenten om een vaste vergoeding of een eenmalige 
vergoeding toe te voegen. 

Waarde ingeven 

 

Selecteer de juiste looncode, geef de waarde (het aantal kilometers) in 

en klik op Toevoegen. 
Doe dit daarna ook voor de andere looncode. 

Looncomponenten 

 

U ziet vervolgens in het dashlet Looncomponenten twee codes staan 

met dezelfde kilometerwaarde. 



Loonstrook 

 

Op de loonstrook vindt u deze gegevens terug bij bruto (belast) en 
netto (onbelast). 



Reserveringen 

Vakantiegeld instellen en toevoegen 

Reserveringen 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfsniveau. 
3. Klik op het plusje in het dashlet reserveringen. 



Vakantiegeld 

 

1. Vul alle gegevens in, start- en eindperiode en het percentage 
vakantiegeld. 

2. Vul eventueel het minimum vakantiegeld in. 
3. Kies eventueel voor de optie Betaalwijze: 5 / Op Basis van einde 

periode voor het berekenen op basis van peildatum. 
4. Klik op Opslaan. 



 

Saldo vakantiegeld invoeren 

Voordat u het saldo invoert moet er een reservering zijn aangemaakt 

op bedrijfsniveau.  

7712 | Invoer saldo reservering 1 

 

Het saldo vakantiegeld van het afgelopen jaar voegt u toe door bij de 
medewerker een eenmalige looncomponent in te voeren. U gebruikt 

hiervoor looncode 7712. Als waarde geeft u het saldo in. Klik daarna 
op Opslaan. 



 

Vakantieuren handmatig uitbetalen 

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, dient u zijn openstaande 

verlofuren uit te betalen. Op deze pagina kunt u lezen hoe u dit 
handmatig kunt doen. 

 
Meld eerst de medewerker uit dienst als hij uit dient gaat. Wanneer u 

een uitdienstdatum invoert zal het verlofsaldo berekend worden op 
basis van de uren die de medewerker nog werkt. Dit is erg belangrijk 

omdat deze uren uitbetaald worden. 

Verlof 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 
2. Ga naar het medewerkersniveau. 

3. Klik op meer in het dashlet Verlof. 



Verlofopname 

 

1. Klik op Opname. 

2. Geef een startdatum en einddatum van het verlof in, dit zijn fictieve 
data. 

3. Geef hier het aantal overige verlofuren in. Dit saldo kunt u vinden in 
het dashlet Verlof bij saldo. Het doel hiervan is om het saldo op de 

waarde 0 te brengen. 
4. Selecteer de status Goedgekeurd. 

5. Klik op Opslaan. 



Extra Uren/Dagen 

 

1. U ziet nu dat het verlofsaldo op 0 staat. 
2. Ga naar het dashlet Extra Uren/Dagen op medewerkerniveau en klik 

op het plusje. 

4100 | Uitbetalen Vakantieuren (BT) 

 

Selecteer uurtype code 4100. 



Geef voor de waarde het aantal uren in dat u wilt uitbetalen en klik op 

Opslaan. 



 

Vakantieuren automatisch uitbetalen 

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, dient u zijn openstaande 

verlofuren uit te betalen. Op deze pagina kunt u lezen hoe u dit 
automatisch kunt doen. 

 

Medewerker uitdienst wizard 

 

1. Ga naar het medewerkerniveau. 
2. Ga naar het tabblad Wizards. 

3. Klik op Medewerker uitdienst. 



Laatste werkdag 

 

1. Geef zijn laatste gewerkte dag op. 
2. Klik op Next. 

Verlof uitbetalen 

 



Hier ziet u de verlofuren/vakantieuren die u direct kunt uitbetalen bij 

de uitdiensttreding. De aangevinkte verlofsoorten worden uitbetaald. 
Klik op Next om verder te gaan in de wizard. 



 

Vakantieuren uitbetalen in elke periode 

Wanneer u vakantieuren wilt uitbetalen in elke periode, kunt u 

hiervoor reservering 3 of 4 aanmaken. Het vakantiegeld kan dan ook 
worden berekend over deze vakantieuren. Hoe u dit kunt instellen 

vindt u op deze pagina. 

Reserveringen 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfsniveau. 
3. Klik op het plusje in het dashlet Reserveringen. 



Nieuwe reservering 

 

1. Kies reservering nummer 3 of 4. Voor het voorbeeld gebruiken wij 

reservering 3, de volgende stappen zullen ook gebaseerd zijn op het 
gebruik van deze reservering. 

2. Geef een startperiode en een eindperiode op. 
3. Geef een beschrijving in, bijvoorbeeld Vakantieuren. 

4. Kies betaalwijze 3, elke periode. 
5. Geef een percentage voor de vakantieuren. 

6. Wanneer een uitbetaling elke maand wordt gedaan, wordt deze 
Tabel tarief belast. Zorg dat deze aangevinkt staat en kies eventueel 

voor betaling bij uitdiensttreding of andere opties. 
7. Klik op Opslaan. 



Loonmodel 

 

1. Ga naar het debiteurniveau. 
2. Klik op Loonmodel. 

Looncodes selecteren 

 

1. Selecteer het loonmodel van het bedrijf waarvoor u de reservering 
heeft aangemaakt. 

2. Klik op Looncodes selecteren. 



Looncodes aanvinken 

 

Vink de volgende looncodes aan: 1000 Salaris & 7730 Uitbetalen 
reservering 3. Klik hierna op Opslaan. 

Looncode L1000 

 

1. Klik op looncode 1000 Salaris. 
2. Klik op Grondslagen bewerken. 



Grondslag 10503 

 

Selecteer grondslag: 10503 Grondslag reservering 3 en klik op 
Opslaan. 

Looncode L7730 

 



1. Klik op looncode 7730 Uitbetaling reservering 3. 

2. Klik op Grondslagen bewerken. 

Grondslag 10501 

 

Selecteer grondslag: 10501 Grondslag reservering 1 en klik op 

Opslaan. 



Loonstrook 

 

1. Ga naar een medewerker. 
2. Klik op tabblad Loonstroken. 

3. Achter code 7730 ziet u de uitbetaling van de vakantieuren staan. 



 

Hoe richt ik het uitbetalen van vakantiedagen in en hoe 
bereken ik vakantiegeld over deze uitbetaalde 

vakantiedagen? 

Hoe richt ik het uitbetalen van vakantiedagen in en hoe bereken ik 
vakantiegeld over deze uitbetaalde vakantiedagen? 

 
Hiervoor zijn twee oplossingen: 

1. De vakantiedagen op vaste looncomponent 7705 zetten. 

Tel L7705 in grondslag reservering 1. 
 

Voordeel: Simpele inrichting. 
Nadelen: Vakantiedagen kunnen alleen over L1000 (salaris) berekend 

worden. Vakantiedagen kunnen niet gespaard/gereserveerd worden. 

2. Vakantiedagen in reservering 2 inrichten en vakantiegeld in 
reservering 3 inrichten. 

Omdat reservering 1 wordt berekend voordat reservering 2 berekend 

is kan de uitkomst van reservering 2 niet in de grondslag van 
reservering 1 tellen. Deze uitkomst kan wel in de grondslag van een 

volgende reservering tellen.  
NB: Voeg de grondslag voor opgebouwd recht vakantiegeld (20201) 

toe aan L7731 en voeg de grondslag voor uitbetaald vakantiegeld 
(20200) toe aan L7730, zodat in de loonaangifte de juiste gegevens 

terecht komen. 

Ook bij de volgende looncodes (L1000 en L7720) in het Loonmodel 
moeten de volgende grondslagen worden toegevoegd: 10503. 

 
Voordelen: Vakantiedagen kunnen opgebouwd worden over alle 

looncomponenten die in grondslag reservering 2 kunnen tellen. 
Vakantiedagen kunnen gespaard/gereserveerd worden. 

Nadeel: Inrichting kost meer tijd. 



Verlof 

Verlofinstellingen aanmaken 

Dashlet Verlofinstellingen 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 
2. Ga naar het bedrijfsniveau. 

3. Ga naar het tabblad Instellingen. 
4. Ga naar het dashlet Verlofinstellingen en klik op meer. 



Verlof groepen beheer 

 

Klik op Verlof groepen beheer om verlof groepen aan de maken. 

Verlof Groepen 

 

Vul de verloftypes in en klik op Opslaan. 

Verlof saldo 

 

De verlofgroepen zijn nu toegevoegd, er is echter nog geen saldo aan 

toegevoegd. Klik hiervoor op Verlof saldo toevoegen. 



Verlofsaldo toevoegen 

 

Kies aan welke groep u dit saldo wilt toevoegen. Geef een 
omschrijving en het fulltime verlofsaldo. Kies hierna een 

afrondmethode en klik op Opslaan. 

Bedrijf feestdag model 

 

Voor het toevoegen van een feestdag model klik op Bewerken bij 
Bedrijf Feestdag Model. 

Kies een feestdag model 

 

Kies een feestdagmodel uit de lijst en klik op Opslaan. 



Naar verlofoverzicht medewerker 

 

1. Ga naar de medewerker. 

2. In het dashlet Verlof vindt u het verlofsaldo. 
3. Klik op meer. 

Verlofsaldo wijzigen 

 

1. Klik op Beginsaldo. 

2. Klik op Bewerken. 



Verlofsaldo berekenen 

 

1. U kunt hier evetueel meegenomen verlofsaldo van het vorige jaar 

invullen. 
2. U kunt er ook voor kiezen om het verlofsaldo niet automatisch te 

laten berekenen, maar handmatig in te voeren. Zie hiervoor de 
volgende stap. 

3. Klik op Bereken om het nieuwe verlofsaldo te berekenen en op 
Opslaan om de wijzigen op te slaan. 

 

Automatisch berekenen uitzetten 

 



U kunt er ook voor kiezen om Automatisch berekenen uit te vinken. U 

kunt dan een beginsaldo ingeven dat niet word berekend op basis van 
een parttime percentage. 



 

Verlofregistratie 

Dashlet Verlof 

 

Klik op de medewerker. Klik daarna op meer in het dashlet Verlof. 

Verlofopname 

 



Hier vind u een overzicht van de diverse verlofuren van de betreffende 

medewerker en kunt u een nieuw verlofaanvraag aanmaken of 
aanpassen en het algehele verlof saldo aanpassen. 

 
Voor het opnemen van verlof, klik op Verlof opname. 

Verlof Aanvraag 

 

Hier kunt u de start- en einddatum van het verlof opgeven. Op basis 
van het rooster wordt dan automatisch het totaal aantal uren 

berekend. Maar dit kunt u ook handmatig vaststellen op de gewenste 
waarde. Verder kunt u een Omschrijving meegeven en uiteindelijk de 

status van de verlofaanvraag /  opname vaststellen middels het 

dropdown menu. 
Klik op Opslaan. 

 
De medewerker kan, indien hij gebruik maakt van een 

medewerkerslogin, ook zelf zijn verlof aanvragen. U kunt het dan 
vervolgens goedkeuren of afkeuren.  

Beginsaldo aanpassen 

 

Indien u het verlofsaldo wilt wijzigen, klik dan eerst op Beginsaldo en 

vervolgens op Bewerken. 



Medewerker verlofsaldo wijzigen 

 

U kunt hier het meegenomen verlof invoeren van het voorgaande jaar, 

ook kunt u een afwijkend fulltime saldo invoeren. 
Klik daarna op Bereken om het nieuwe verlofsaldo eerst te zien of 

direct op Opslaan. 

Automatisch berekenen uitzetten 

 

U kunt er ook voor kiezen om Automatisch berekenen uit te vinken. U 
kunt dan een beginsaldo ingeven dat niet word berekend op basis van 

een parttime percentage. 



 

Afwijkend verlofsaldo toevoegen 

Naar verlofoverzicht medewerker 

 

1. Ga naar de medewerker. 

2. In het dashlet Verlof vindt u het verlofsaldo. 
3. Klik op meer. 

Verlofsaldo wijzigen 

 

1. Klik op Beginsaldo. 

2. Klik op Bewerken. 



Verlofsaldo berekenen 

 

1. U kunt hier evetueel meegenomen verlofsaldo van het vorige jaar 

invullen. 
2. U kunt er ook voor kiezen om het verlofsaldo niet automatisch te 

laten berekenen, maar handmatig in te voeren. Zie hiervoor ook de 
volgende stap. 

3. Vul hier een afwijkend fulltime saldo in. 
4. Klik op Bereken om het nieuwe verlofsaldo te berekenen en op 

Opslaan om de wijzigen op te slaan. 

 

Automatisch berekenen uitzetten 

 



U kunt er ook voor kiezen om Automatisch berekenen uit te vinken. U 

kunt dan een beginsaldo ingeven dat niet word berekend op basis van 
een parttime percentage. 



 

Wettelijk verlof vanaf 2012 

Wettelijk verlof opgebouwd vanaf 2012 is 6 maanden geldig na het 

jaar van opbouw. Vanaf 2012 is het dus belangrijk om aan te geven 
hoeveel verlof wordt opgebouwd en welke verlofopnames tellen als 

opname van wettelijk verlof. Dit moet duidelijk zijn voor werknemer 
en werkgever. 

 
Waar moet u op letten: 

- Op werknemerniveau hoeft u niets in te stellen. 
- Op bedrijfsniveau hoeft u alleen instellingen te controleren als u 

meerdere verlofgroepen gebruikt of per verlofgroep meerdere saldo’s 

gebruikt.  
- Als u meerdere verlofgroepen gebruikt kunt u per groep instellen 

of de opname van verlof tot opname van wettelijk verlof behoort. 
- Als u meerdere saldo’s binnen een groep gebruikt kunt u 

controleren of opname van al deze saldo’s als opname van wettelijk 
verlof opgegeven kan worden. Eventueel zult u de saldo’s moeten 

verdelen over meerdere groepen. 
 



Dashlet verlofinstellingen 

 

Ga naar het tabblad instellingen op bedrijfsniveau en klik op meer in 
het dashlet Verlofinstellingen. 

Verlof groepen beheer 

 

Klik op Verlof groepen beheer. 



Opname wettelijk verlof 

 

1. Selecteer welke verlofgroepen eerst moeten worden opgenomen in 

het wettelijke verlof, Groep 1 staat standaard op Opname wettelijk 
verlof. 

2. Klik op Opslaan. 
 

De opname van verlofgroep 1 telt standaard als opname van wettelijk 
verlof. Van de andere drie verlofgroepen kunt u zelf instellen of de 

opname mee moet tellen in wettelijk verlof. Bijzonder verlof, zoals 

bijvoorbeeld een doktersbezoek, is geen wettelijk verlof. Dit zet u in 
een eigen groep (2, 3 of 4), waarvan de opname van verlof niet 

meetelt in wettelijk verlof. 
 

In verlofgroep 1 kunt u een combinatie van wettelijke en 
bovenwettelijke uren ingegeven. Het opgebouwde saldo wettelijk 

verlof wordt namelijk aan de hand van de gewerkte uren berekend en 
de opname van verlofgroep 1 zal altijd eerst van het wettelijk 

opgebouwde saldo af gaan. 
 

Voorbeeld: een medewerker heeft 180 verlofuren gekregen, waarvan 
160 wettelijke verlofuren. Wanneer er verlofuren worden opgenomen, 

zal dit eerst van het saldo wettelijke verlof afgaan. Dit doet ICBS 
automatisch. Het saldo dat eventueel na een jaar overblijft van de 160 

uur blijft nog een half jaar geldig.  

Een medewerker heeft bijvoorbeeld 150 verlofuren opgenomen in een 
jaar. Dan heeft hij nog 30 verlofuren over. 10 verlofuren moeten voor 

juni het volgende jaar zijn opgenomen. Als dit niet gebeurt heeft de 
werkgever de mogelijkheid om de uren te laten vervallen. 



Details berekening 

ICBS berekent het opgebouwde wettelijk verlof aan de hand van het 
aantal gewerkte uren van de werknemer. Dit is voor de fulltimer: het 

week bedrijfsrooster * 4. Dus bijvoorbeeld 40 uur * 4 = 160 wettelijke 
verlofuren per jaar. Deze opgebouwde waarde wordt opgeslagen bij de 

jaarwissel. De jaarwissel van 2011 - 2012 slaat de waarde 0 op, omdat 
het opgebouwde wettelijk verlof van 2011 nog niet onder deze nieuwe 

regeling valt. 
 

ICBS berekent het opgenomen wettelijk verlof door alle opnamen van 
de verlofgroep 1 (plus eventueel 2, 3 en 4) bij elkaar op te tellen. 

Opname werkt via het verlofdashlet, via looncode 9981 en via 
urencode 9399. 

Verlof medewerker 

 

Klik op meer in het dashlet Verlof op medewerkerniveau. 



Wettelijk verlof 

 

1. Klik op het tabblad Wettelijk Verlof. 

 
2. Hier ziet u het meegenomen wettelijke verlof uit het voorgaande 

jaar. Aangezien deze regeling pas ingaat in 2012, zal hier in 2013 pas 
het saldo van 2012 komen te staan. 

3. Hier ziet u het beginsaldo wettelijke verlof in 2012. Dit is voor 
uurloners op basis van de werkelijke uren en voor vaste werknemers 

het weekrooster * 4. 
4. Hier ziet u het totale opgenomen wettelijke verlof in 2012. Dit is het 

verlof dat opgenomen is uit de wettelijke verlofuren. 

5. Hier ziet u het saldo wettelijke verlof in 2012.  
 

6. Hier ziet u een overzicht van alle verlofopnames in 2012 die tellen 
als opname wettelijk verlof.  

 
Dit tabblad Wettelijk Verlof is ook de zien in de medewerkerlogin. 

Medewerkers kunnen dus ook hun wettelijke verlof opbouw, opname 
en saldo inzien. 

 
Te zijner tijd zullen nieuwe HR rapporten beschikbaar zijn die inzicht 

geven in opgebouwde en opgenomen wettelijke verlofsaldi. 



 

Hoe wordt het verlofsaldo berekend? 

Het verlofsaldo van de medewerker wordt op de volgende manier 

berekend: 
Verlofuren * (medewerkeruren / bedrijfsuren) = verlofsaldo van de 

medewerker. 
 

Verlofuren = Het aantal verlofuren ingegeven bij het verlofsaldo op 
bedrijfsniveau 

Medewerkeruren = Indien de medewerker een vast rooster heeft, de 
jaaruren van de medewerker. Indien de medewerker een uurloner is, 

de werkelijk gewerkte uren van de medewerker. (Het verlofsaldo van 

de medewerker met roosteruren is dus ook op jaarbasis, het saldo van 
een uurloner is berekend tot de actieve periode) 

Bedrijfsuren = De werkelijke bedrijfsroosteruren, zoals ingegeven op 
het bedrijfsniveau. 

 
Dit maakt het verlofsaldo van de medewerker voor dat jaar. Er kan 

natuurlijk ook verlofsaldo van vorig jaar zijn meegenomen in het 
weergegeven saldo. 

 
 



 

Verlofkaart bekijken 

Verlof 

 

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Verlof. 

Download PDF 

 

Klik op het PDF-logo rechtsboven. 



Verlofkaart 

 

Loonmodellen & looncodes 

Loonmodel aanmaken & aanpassen op debiteurniveau 

Loonmodel 

 

Ga naar het loonmodel op debiteurniveau. 



Loonmodellen 

 

Wanneer u nog geen loonmodel heeft, of een nieuwe wilt aanmaken: 
1. Klik op het tabblad Loonmodellen. 

2. Klik op Voeg een nieuw Loonmodel toe. 

Debiteur loonmodel 

 

Geef het nieuwe Loonmodel een nummer en naam. Klik daarna op 

Opslaan. 

Looncodes selecteren 

 

1. Klik op Looncodes. 

2. U kunt hier een nieuwe looncode selecteren door te klikken op: 
Looncodes selecteren. 



Een nieuwe looncode selecteren 

 

U klikt op de looncode die u wil toevoegen en vervolgens op opslaan. 

Toegevoegde looncode inzien 

 

1. Klik op de looncode die u net heeft toegevoegd. 
2. Hier vindt u de details van de looncode. 

 
U kunt hier ook de omschrijving wijzigen, de details of de grondslag. 



Bedrijf instellingen 

 

1. Ga naar het bedrijf waar u het loonmodel wilt toevoegen en klik op 

het tabblad Instellingen. 
2. Klik op Loonmodel in het dashlet Salarisinstellingen. 

Loonmodel op bedrijfniveau 

 

Selecteer het juiste loonmodel en klik op Opslaan. 



De looncomponent aan de juiste medewerker toevoegen 

 

Klik op de medewerker bij wie u de looncomponent wil toevoegen. 

Ga naar het dashlet Looncomponenten en klik op het plusje achter 
Vaste looncomponenten of Eenmalige looncomponenten. 

De looncomponent toevoegen 

 

1. Zoek je juiste looncode met looncomponent en klik deze aan. 

2. Geef een waarde in voor de looncomponent. 
3. Geef eventueel een einddatum op voor de vaste looncomponent. 

4. Klik op Toevoegen. 



 

Loonmodel aanmaken & aanpassen op tabblad 
Instellingen 

Loonmodellen 

 

1. Ga naar tabblad Instellingen. 

2. Klik op Loonmodellen onder het kopje Master Salarisinstellingen. 

Loonmodellen 

 

Wanneer u nog geen loonmodel heeft, of een nieuwe wilt aanmaken: 

1. Klik op het tabblad Loonmodellen. 
2. Klik op Voeg een nieuw Loonmodel toe. 



Master Loonmodel 

 

Geef het nieuwe Loonmodel een nummer en naam. Klik daarna op 
Opslaan. 

Looncodes selecteren 

 

1. Klik op het tabblad Looncodes. 
2. U kunt hier een nieuwe looncode selecteren door te klikken op: 

Looncodes selecteren. 



Een nieuwe looncode selecteren 

 

U klikt op de looncode die u wil toevoegen en vervolgens op opslaan. 

Toegevoegde looncode inzien 

 

1. Klik op de looncode die u net heeft toegevoegd. 
2. Hier vindt u de details van de looncode. 

 
U kunt hier ook de omschrijving wijzigen, de details of de grondslag. 



Bedrijf instellingen 

 

Ga naar het tabblad Instellingen op bedrijfsniveau. 

Klik op Loonmodel in het dashlet Salarisinstellingen. 

Loonmodel op bedrijfniveau 

 

Selecteer het juiste loonmodel en klik op Opslaan. 



De looncomponent aan de juiste medewerker toevoegen 

 

Klik op de medewerker bij wie u de looncomponent wil toevoegen. 
Ga naar het dashlet Looncomponenten en klik op het plusje achter 

Vaste looncomponenten of Eenmalige looncomponenten. 

De looncomponent toevoegen 

 

1. Zoek je juiste looncode met looncomponent en klik deze aan. 

2. Geef een waarde in voor de looncomponent. 
3. Geef eventueel een einddatum op voor de vaste looncomponent. 

4. Klik op Toevoegen. 



 

Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode 

U kunt in ICBS op debiteurniveau grondslagen toevoegen of aanpassen 

voor een looncode. Dit is nodig wanneer u bijvoorbeeld een grondslag 
wilt toevoegen voor reservering 3 of 4. 

Loonmodel 

 

Ga naar het loonmodel op debiteurniveau. 

Looncodes selecteren 

 

Klik op Looncodes selecteren indien de looncodes nog niet in de lijst 

staan. 



Kies de looncodes 

 

Vink de looncodes aan waarvan u de grondslag wilt aanpassen. Klik 
daarna op Opslaan. 

Wijzig grondslag 

 



1. Klik op de looncode. 

2. Hier kunt u zien in welke grondslagen deze looncode meetelt. 
3. Indien deze looncode niet meetelt in de gewenste grondslag, klik op 

Wijzig grondslagen. 

Kies de grondslag 

 

Selecteer de grondslagen en klik op Opslaan. 



 

Vaste waarde aanpassen van een looncode 

Voorbeeld: U wilt een looncomponent toevoegen met een vaste 

waarde, maar deze vaste waarde staat niet standaard in ICBS. Zoals 
bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding per kilometers. 

Loonmodel 

 

Ga op het debiteurniveau naar Loonmodel. 



Looncodes selecteren 

 

1. Selecteer de looncode die u wilt aanpassen en toevoegen aan uw 
loonmodel. 

2. Wijzig de looncode omschrijving. 
3. Wijzig de Detail waarde. 

Omschrijving 

 

Geef in de omschrijving de juiste waarde weer, zodat deze component 

straks te herkennen is. Klik op Opslaan. 



Detail Waarde 

 

Verander de waarde, naar de gewenste waarde en klik op Opslaan. 

De aangepaste looncode 

 



Urenmodellen & Urencodes 

Urenmodel aanmaken op tabblad Instellingen 

Master Salarisinstellingen 

 

1. Ga naar tabblad Instellingen. 

2. Klik op Urenmodellen onder het kopje Master Salarisinstellingen. 

Urenmodel 

 

Wanneer u een nieuw urenmodel wilt toevoegen: 
1. Klik op het tabblad Urenmodel. 

2. Klik op nieuw urenmodel. 



Master urenmodel 

 

Geef het nieuwe urenmodel een nummer en naam. Klik daarna op 
Opslaan. 

Naar de urentypes 

 

1. Klik op het tabblad Urentypes. 

2. U ziet hier een overzicht van de zichtbare urentype's. Klik nu op 
Urentypes bewerken 



Urentypes selecteren 

 

Klik op het gewenste urentype dat u wilt toevoegen en klik op 
Opslaan. 

Het toegevoegde urentype in de lijst 

 

Vervolgens vindt u het nieuw toegevoegde urentype hier terug. 



Bedrijfsinstellingen 

 

1. Ga naar tabblad Exlorer. 
2. Ga naar het bedrijfsniveau. 

3.Klik op Urenmodel in het dashlet Salarisinstellingen. 



Urenmodel wijzigen 

 

Selecteer het juiste urenmodel dat u zojuist heeft aangemaakt of 

aangepast en klik op Opslaan. 



 

Urencode aanpassen op tabblad Instellingen 

Let op: waneer u een urencode wijzigt op tabblad Instellingen, wijzigt 

u deze urencode voor al uw debiteuren. Al uw klanten kunnen deze 
wijziging dus zien.  

Urenmodellen 

 

1. Ga naar tabblad Instellingen. 

2. Klik op Urenmodellen onder Master Salarisinstellingen. 



De urencode aanklikken 

 

Klik op de titel van de urencode die u wilt aanpassen 

Pas de titel aan van de urencode 

 

1. Pas de omschrijving van aan de urencode. 

2. Pas het percentage aan van de urencode indien u deze wijzigt. 
3. Klik op Opslaan. 



Loonmodellen 

 

Ga terug naar tabblad Instellingen en klik op Loonmodellen onder 
Master Salarisinstellingen. 



Urentypes bewerken 

 

Indien de urencode die u wilt aanpassen niet in de lijst staat: Klik dan 

op Looncodes selecteren. 



Selecteer de code 

 

1. Selecteer de code waarvan u de naam wilt aanpassen. 
2. Klik op Opslaan. 



Wijzig looncode omschrijving 

 

1. Klik op de code die u wilt wijzigen. 
2. Klik op Wijzig looncode omschrijving. 

Wijzig de titel van de code 

 

Wijzig de titel van de code en klik op Opslaan. 



 

Urenmodel aanmaken op debiteurniveau 

Het dashlet Urenmodel 

 

1. Ga naar het debiteurniveau op tabblad Explorer. 

2. Klik op Urenmodel onder het kopje Salarisinstellingen. 

Urenmodel 

 

Wanneer u een nieuw urenmodel wilt toevoegen: 
1. Klik op het tabblad Urenmodel. 

2. Klik op nieuw urenmodel. 

Debiteur urenmodel 

 



Geef het nieuwe urenmodel een nummer en naam. Klik daarna op 

Opslaan. 

Naar de urentypes 

 

1. Klik op het tabblad Urentypes. 

2. U ziet hier een overzicht van de zichtbare urentype's. Klik nu op 
Urentypes bewerken 

Urentypes selecteren 

 

Klik op het gewenste urentype dat u wilt toevoegen en klik op 

Opslaan. 



Het toegevoegde urentype in de lijst 

 

Vervolgens vindt u het nieuw toegevoegde urentype hier terug. 

Bedrijfsinstellingen 

 

Ga naar het tabblad Instellingen op het bedrijfsniveau. 

Klik op Urenmodel in het dashlet Salarisinstellingen. 



Urenmodel wijzigen 

 

Selecteer het juiste urenmodel dat u zojuist heeft aangemaakt of 

aangepast en klik op Opslaan. 



 

Urencode aanpassen op debiteurniveau 

Let op: waneer u een urencode wijzigt op debiteurniveau, wijzigt u 

deze urencode alleen voor deze debiteur. Uw andere debiteuren 
kunnen deze wijziging dus niet zien.  

Naar het dashlet Urenmodel 

 

1. Ga naar het tablad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Urenmodel, onder het kopje Salarisinstellingen. 

De urencode aanklikken 

 

Klik op de titel van de urencode die u wilt aanpassen 



Pas de titel aan van de urencode 

 

1. Pas de omschrijving van aan de urencode. 

2. Pas het percentage aan van de urencode indien u deze wijzigt. 
3. Klik op Opslaan. 

Het urentype aanpassen 

 

Ga weer terug naar de startpagina van het debiteurniveau en klik op 

Loonmodel onder het kopje Salarisinstellingen. 



Looncodes selecteren 

 

Indien de urencode die u wilt aanpassen niet in de lijst staat: Klik dan 

op Looncodes selecteren. 



Selecteer de code 

 

1. Selecteer de code waarvan u de naam wilt aanpassen. 
2. Klik op Opslaan. 



Wijzig looncode omschrijving 

 

1. Klik op de code die u wilt wijzigen. 
2. Klik op Wijzig looncode omschrijving. 

Wijzig de titel van de code 

 

Wijzig de titel van de code en klik op Opslaan. 



Grootboekrekeningschema 

Grootboekrekeningschema aanmaken op tabblad 

Instellingen 

Accountants let op: Wanneer u een grootboekrekeningschema 

aanmaakt op tabblad Instellingen wordt het Grootboekrekeningschema 
beschikbaar voor al uw debiteuren. Al uw klanten zouden deze 

wijzigingen kunnen zien.  

Grootboek Rekening Schema 

 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 

2. Klik op Grootboek Rekening Schema onder Master 
Salarisinstellingen. 

Nieuw schema toevoegen 

 



Klik op Nieuw schema toevoegen. 

Naam toevoegen 

 

Vul de naam in van het nieuwe schema, kopieer indien gewenst de 

regels van een bestaand rekeningschema en klik op Opslaan. 

Rules 

 



1. Klik op Rules om regels aan te maken en aan te passen. 

2. Klik op Rule toevoegen om een nieuwe regel aan te maken of klik 
op een bestaande regel om deze aan te passen. 

Een nieuwe regel toevoegen 

 

Vul het nummer in van de nieuwe of gewijzigde regel en een 
omschrijving. Klik daarna op Opslaan. 

Looncodes 

 

1. Klik op het tabblad Looncodes. 
2. Selecteer het juiste schema en loonmodel. 

3. Klik op de regel van de looncode waar u het gemaakte 
grootboeknummer aan wilt toevoegen. 



Looncode wijzigen 

 

Selecteer het gewenste nummer en klik op Opslaan. 



Grootboek wijzigen 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfsniveau. 
3. Let op: Wanneer u een Grootboekrekeningschema heeft 

aangemaakt en met terugwerkende kracht deze wilt koppelen, dient u 
eerst de periode de veranderen. 

4. Klik op Grootboek in het dashlet Salarisinstellingen. 



Selecteer het schema 

 

Selecteer het Grootboekrekening schema en klik op Opslaan. Het 

schema is nu aan het bedrijf toegevoegd. 

Journaalposten 

 



De bestaande journaalposten staan nu nog gekoppeld aan het oude 

schema. Om dit aan te passen en met terugwerkende kracht de 
aangepaste grootboekrekeningnummers aan te passen, klikt u op 

meer in het dashlet Salarisdocumenten op het tabblad Loonopdracht. 

Salarisdocumenten herberekenen 

 

Klik op Salarisdocumenten herberekenen. 



 

Grootboekrekeningschema aanmaken op debiteurniveau 

Let op: Wanneer u een Grootboekrekeningschema aanmaakt of 

aanpast op debiteurniveau, zijn deze wijzigen alleen te zien voor deze 
debiteur. Dus alleen voor deze klant. 

Grootboek Rekening Schema 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Grootboek Rekening Schema onder Salarisinstellingen. 

Nieuw schema toevoegen 

 

Klik op Nieuw schema toevoegen. 

Naam toevoegen 

 



Vul de naam in van het nieuwe schema, kopieer indien gewenst de 

regels van een bestaand rekeningschema en klik op Opslaan. 

Rules 

 

1. Klik op Rules om regels aan te maken en aan te passen. 

2. Klik op Rule toevoegen om een nieuwe regel aan te maken of klik 
op een bestaande regel om deze aan te passen. 



Een nieuwe regel toevoegen 

 

Vul het nummer in van de nieuwe of gewijzigde regel en een 

omschrijving. Klik daarna op Opslaan. 

Looncodes 

 

1. Klik op het tabblad Looncodes. 
2. Selecteer het juiste Schema en Loonmodel 

3. Klik op de regel van de looncode waar u het gemaakte 
grootboeknummer aan wilt toevoegen. 



Looncode wijzigen 

 

Selecteer de grootboeknummers en klik op Opslaan. 



Grootboek wijzigen 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 
2. Let op: Wanneer u een Grootboekrekeningschema heeft 

aangemaakt en met terugwerkende kracht deze wilt koppelen, dient u 
eerst de periode de veranderen. 

3. Klik op Grootboek in het dashlet Salarisinstellingen. 



Selecteer het schema 

 

Selecteer het Grootboekrekening schema en klik op Opslaan. Het 

schema is nu aan het bedrijf toegevoegd. 

Journaalposten 

 



De bestaande journaalposten staan nu nog gekoppeld aan het oude 

schema. Om met terugwerkende kracht de zojuist gemaakte 
wijzigingen toe te passen, klikt u op meer in het dashlet 

Salarisdocumenten op het tabblad Loonopdracht. 

Salarisdocumenten herberekenen 

 

Klik op Salarisdocumenten herberekenen. 



 

Grootboekrekening aanpassen 

Let op: Wanneer u een grootboekrekeningschema heeft gekoppeld aan 

uw kostenplaatsen dient u deze ook ze wijzigen.  

Oude journaalpost 

 

We gaan er nu vanuit dat het oude grootboekrekeningschema nog 

actief is. De journaalposten met de grootboekrekeningnummers vindt 
u op het bedrijfsniveau, bij het tabblad Loonopdracht onder het 

dashlet Salaris documenten (1).  
Zoals u ziet zitten u momenteel in periode 6 (2).  

Voorbeeld van de oude journaalpost 

 

De oude journaalpost ziet er als volgt uit. Hier is nog van het oude 

grootboekrekeningschema uitgegaan.  



De juiste periode 

 

Om het grootboekrekeningschema te veranderen gaat u naar het 
dashlet Salarisinstellingen op het bedrijfsniveau. 

Hier kunt u het grootboekschema wijzigen (1). 
 

Let op: wanneer u dit schema wijzigt, wijzigt u het momenteel in 

periode 6. Wanneer u voor het hele jaar het grootboekrekeningschema 
wil aanpassen, klik dan op de periode (2) en open het slotje (3). 

Wijzig de periode 

 

Selecteer de periode vanaf wanneer u de instellingen wilt wijzigen, dit 
is meestal het begin van het jaar, dus periode 1. Klik daarna op 

Wijzigen. 



Wijzig het schema 

 

Nu het bedrijf in een vorige periode staat kunt u in deze periode 
wijzigingen aanbrengen. Klik op Grootboek in het dashlet 

Salarisinstellingen. 

Kies het juiste schema 

 

Klik op het juiste grootboekschema om toe te voegen aan het bedrijf 

en klik daarna op Opslaan. 



Wijzig de periode 

 

Klik op de datum om de periode weer naar de huidige periode te 
zetten. 

Huidige periode 

 

Klik op Huidige Periode en vervolgens op Opslaan 

Salaris documenten 

 



Ga naar het tabblad Loonopdracht. 

Ga naar het dashlet Salaris documenten en klik op meer. 

Herbereken salarisdocumenten 

 

Klik op Herbereken Salarisdocumenten. 
De aanpassingen die u heeft gemaakt in het verleden worden nu 

meegenomen en aangepast in de salarisdocumenten. 

Klik op de journaalposten 

 

Klik op Journaalposten bedrijf om te zien hoe de gewijzigde 

journaalpost eruit ziet. 



De journaalposten 

 

Vervolgens ziet u hier de nieuwe journaalpost. 



 

Grootboekrekeningschema aanpassen bij de 
kostenplaatsen 

Wanneer u het grootboekrekeningschema aanpast op bedrijfsniveau, 
dient u ook het schema aan te passen bij de kostenplaatsen.  

Wanneer er bij de Kostenplaatsen een ander schema is geselecteerd, 
zal deze als uitgangspunt worden genomen en niet het schema in de 

Salarisinstellingen. 

Salarisinstellingen 

 

1. In het dashlet Salarisinstellingen op bedrijfsniveau kunt u het 

grootboekrekeningschema aanpassen.  

2. Wanneer u een schema aanpast, dient u dit ook te doen bij de 
Kostenplaatsen. Klik op de Kostenplaats. 



Kostenplaats wijzigen 

 

Selecteer hier hetzelfde Grootboekrekeningschema als bij 
Salarisinstellingen. U kunt ook kiezen voor: Bedrijf Default Schema. 

Dan wordt voortaan het schema in het dashlet Salarisinstellingen als 
standaard gezien. 

Klik op Opslaan. 

Brancheregelingen & Pensioenaangifte 

Brancheregeling aanmaken op tabblad Instellingen 

Accountants Let op: Wanneer u een brancheregeling aanmaakt op 
Control Panel, maakt u deze regeling aan voor al uw debiteuren. Al uw 

klanten kunnen deze wijzigen dus zien.  



Branches 

 

1. Ga naar tabblad Instellingen. 
2. Klik op Branches onder Master Salarisinstellingen. 

Klik op Branches 

 

Klik op Branches om een nieuwe brancheregeling aan te maken. Klik 

daarna op Branche. 



Geef de regeling een naam 

 

Geef de regeling een naam, selecteer de juiste CAO code en klik op 

Opslaan. 

Periode regel, Jaar regel 

 

Klik op Brancheregelingen. 
Kies daarna voor het toevoegen van een Periode regel of een Jaar 

regel. 



Perioderegel 

 

Vul hier de gegevens in voor de perioderegel. 

 



Jaar regel 

 

Vul hier de gegevens in voor de jaar regel. Klik vervolgens op Opslaan. 



Bewerken 

 

De pensioenregeling ziet er vervolgens zo uit. 

Dit kunt u ten alle tijde bewerken door te klikken op Bewerken (1). 
U kunt hier ook een staffel in toevoegen. Klik op Staffel toevoegen (2). 

Staffel toevoegen 

 



Hier kunt u een staffel toevoegen aan de brancheregeling. U kunt 

afhankelijk van de leeftijd van de medewerker een andere franchise en 
andere premiepercentages opgeven. 

Grondslag 

 

U kunt hier vervolgens de grondslagen wijzigen waarover de regeling 

wordt berekend. 
 

 



Bedrijfsniveau 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfsniveau. 
3. Klik op Branche in het dashlet Salarisinstellingen. 



Voorbeeld Pensioen 

 

Selecteer de bracnheregeling en klik op Opslaan. 



 

Brancheregeling aanmaken op debiteurniveau 

Let op: Wanneer u een brancheregeling aanmaakt op debiteurniveau, 

maakt u deze regeling alleen aan voor deze debiteur. Uw andere 
debiteuren kunnen dit niet zien.  

Branches 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 
2. Ga naar debiteurniveau. 

3. Klik op Branches onder Salarisinstellingen. 

Klik op Branches 

 

Klik op Branches om een nieuwe brancheregeling aan te maken. Klik 

daarna op Branche. 



Geef de regeling een naam 

 

Geef de regeling een naam en klik op Opslaan. 

Periode regel, Jaar regel 

 

Kies voor het toevoegen van een Periode regel of een Jaar regel. 



Perioderegel 

 

Vul hier de gegevens in voor de perioderegel. 

 



Jaar regel 

 

Vul hier de gegevens in voor de jaar regel. Klik vervolgens op Opslaan. 



Bewerken 

 

De pensioenregeling ziet er vervolgens zo uit. 

Dit kunt u ten alle tijde bewerken door te klikken op Bewerken (1). 
U kunt hier ook een staffel in toevoegen. Klik op Staffel toevoegen (2). 

Staffel toevoegen 

 



Hier kunt u een staffel toevoegen aan de brancheregeling. U kunt 

afhankelijk van de leeftijd van de medewerker een andere franchise en 
andere premiepercentages opgeven. 

Grondslag 

 

U kunt hier vervolgens de grondslagen wijzigen waarover de regeling 

wordt berekend. 



Bedrijfsniveau 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 
2. Klik op Branche in het dashlet Salarisinstellingen. 



Voorbeeld Pensioen 

 

Zoek de nieuwe brancheregeling op in de lijst en klik op Opslaan. 



 

Pensioen export instellen 

Pensioen Exportinstellingen 

 

Ga naar het bedrijfsniveau. 

Klik op meer in het dashlet Pensioen Exportinstellingen. 

Exportinstelling 

 

Klik op Pensioen Exportinstelling. 



Instellen 

 

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op 
Opslaan. 

Activeren 

 

Vink de export aan om deze te activeren. 



Workflow 

 

Wanneer u voor dit bedrijf de aangifte wilt verzenden, dient u deze 
acties te activeren via de workflow. 

 
Ga naar het tabblad Instellingen op bedrijfsniveau en klik op meer in 

het dashlet Workflow Instellingen. 



Pensioenaangifte aanmaken & verzenden 

 

Activeer Pensioenaangifte aanmaken én Pensioenaangifte verzenden. 

 
Dit doet u door op de naam te klikken, actief aan te vinken en op 

Opslaan te klikken. 

Herstel workflowstatus 

 

Klik op Herstel workflowstatus. 



 

Pensioenaangifte aanmaken & verzenden voor 
accountants 

Let op: Voordat u een pensioenaangifte verzend, moet u de pensioen 
export instellingen invoeren.  

Workflow 

 

Ga naar het tabblad Workflow. 

1. Selecteer activiteiten: Pensioen export. 
2. Klik op Verversen. 

3. Voor alle witte blokjes moet nog een export worden gemaakt. Klik 
op het driehoekje achter de naam van het bedrijf waravoor u de 

pensioenaangifte wilt aanmaken en verzenden. 



Pensioenaangifte aanmaken 

 

Klik op het blokje achter Pensioen export. 



Creëer Pensioen export 

 



Pensioenaangifte verzenden 

 

Klik op het blokje rechts van Pensioenaangifte verzenden. 

Verzend 

 

Selecteer Verzend en klik op Verzend. 



 

Pensioenaangifte aanmaken & verzenden voor meerdere 
bedrijven 

Workflow Pensioenexport 

 

Ga naar het tabblad Start of Instellingen 

Klik op Workflow Pensioenexport. 



Pensioenaangifte aanmaken 

 

1. Selecteer de juiste exportgegevens. 
2. Selecteer Pensioenaangifte aanmaken 

3. Klik op Overzicht tonen. 
4. Vink de bedrijven aan waarvoor u de aangifte wilt aanmaken. 

 

Klik rechtsonderin op Volgende. 



Uitvoeren 

 

U krijgt een lijst van de zojuist geselecteerde bedrijven. Klik op 
Uitvoeren. 

Aangemaakt 

 



De export is nu aangemaakt 

Workflow Pensioenexport 

 

Klik nogmaals op Workflow pensioenexport. 

Pensioenaangifte verzenden 

 

1. Selecteer de juiste exportgegevens. 

2. Selecteer Pensioenaangifte verzenden. 
3. Klik op Overzicht tonen. 

4. Vink de bedrijven aan waarvoor u de aangifte wilt verzenden. 
 

Klik rechtsonderin op Volgende. 



Uitvoeren 

 

U krijgt een lijst van de zojuist geselecteerde bedrijven. Klik op 
Uitvoeren. 



 

Afwijkende pensioenpercentages invoeren bij medewerker 

Afwijkende pensioenregeling invoeren 

 

Voor het instellen van een afwijkende pensioenregeling van een 

medewerker, klik op meer in het dashlet Brancheregelingen op 
medewerkersniveau. 



Percentages 

 

Klik op de percentages om deze te veranderen. 

Branche Instellingen 

 

Vul de afwijkende percentages in. Bijvoorbeeld: de totale 
pensioenregeling voor de branche is 30,3%. De verdeling van de 

pensioenregeling is 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemer 
in plaats van de standaard ingestelde 1/2 voor werkgever en 

werknemer. 
Klik op Opslaan. 



 

Berekening grondslag SV na branche 

Wanneer er twee brancheregelingen over grondslag SV loon na 

branche berekend moeten worden, dienen deze hetzelfde type 
grondslag te hebben. 

Het is niet mogelijk om een combinatie te maken met SV loon na 
branche en SV loon na branche minus de eigen grondslag. 

Bijvoorbeeld bij de Detailhandel Optiek + een particuliere WGA 
verzekering. 

 
De oplossing hiervoor is één van de types te kiezen en de regelingen 

daar op aan te passen. 

Aangezien u onze Master brancheregelingen niet kan veranderen, 
moet dit altijd één van uw eigen regelingen zijn. 

Grondslag 

 

1. Hier vindt u de grondslag. 

2. Klik op bewerken om deze aan te passen. 



Periodieke regel wijzigen 

 

U kunt de grondslag wijzigen door deze te selecteren bij Grondslag. 

Kies hier voor SV loon na branche of SV loon na branche minus de 

eigen grondslag. 

Verzuimregistratie 

Verzuimmelding registreren 

Wanneer een medewerker zich ziek heeft gemeld, registeert u het 
verzuim via het dashlet Verzuim. 



Verzuim 

 

1. Klik op de medewerker. 

2. Klik op het plusje in het dashlet Verzuim. 



Verzuimmelding 

 

Vul alle gegevens in betreffende de ziekmelding en klik daarna op 
Opslaan. 



Verzuimdossier 

 

Er wordt automatisch een verzuimdossier aangemaakt met 
actiepunten. Dit verzuimdossier kunt u inzien door in het dashlet op 

meer te klikken. 
 

U kunt hier ook een herstelmelding doen of een gedeeltelijke 
herstelmelding. 



Herstelmelding 

 

U kunt ook direct in het dashlet Verzuim klikken om een 

(gedeeltelijke) hertstelmelding te registreren. 

Beter melden 

 

1. Selecteer Herstelmelding voor een volledige herstelmelding. 

2. Geef de einddatum in van het verzuim en klik op Opslaan. 



 

Verzuimpercentage aanpassen bij een gedeeltelijke 
herstelmelding 

Wanneer een medewerker gedeeltelijk beter moet worden gemeld, 
dient u het verzuimpercentage aan te passen. Dit doet u op de manier 

zoals beschreven op deze pagina. 

Verzuim 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 
2. Ga naar de zieke medewerker. 

3. Klik in het dashlet Verzuim. 



Gedeeltelijke herstelmelding 

 

1. Selecteer Gedeeltelijke herstelmelding. 

2. Geef het nieuwe verzuimpercentage in. 
3. Selecteer de start- en meldingsdatum en klik op Opslaan. 

Verzuimdossier 

 



U kunt ook in het verzuimdossier van een medewerker een 

gedeeltelijke herstelmelding doen. 



 

Nieuwe Verzuim Casemanager toevoegen 

Verzuim Casemanagers voor accountants 

 

Indien u een accoutant bent, volgt u de volgende stappen om naar het 

dashlet Verzuim Casemanagers te gaan: 
1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Verzuim Casemanagers onder het kopje Verzuim. 



Instellingen 

 

Indien u een klant bent, volgt u de volgende stappen om naar het 
dashlet Verzuim Casemanagers te gaan: 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 
2. Klik op Verzuim Casemanagers onder het kopje Verzuim. 



Manager toevoegen 

 

Klik op Manager toevoegen. 

Personeelslid toevoegen 

 

Selecteer de juiste gegevens en klik op Opslaan. 

Managers selecteren 

 

1. U ziet hier dat de manager is toegevoegd 



2. Wanneer u een bestaande manager wilt toevoegen of verwijderen 

als Verzuim casemanager, klik dan op Managers selecteren. 

Managers wijzigen 

 

Hier kunt u managers aan- en uitvinken. Klik daarna op Opslaan. 
 



 

Verzuimdossier acties 

Wanneer u naast de standaard actiepunten van ICBS ook nog andere 

actiepunten als standaard bij verschillende dossiertypes wilt 
toevoegen, doet u dit via het dashlet Verzuimdossier acties. 

Verzuimdossier acties 

 

Indien u een accoutant bent, volgt u de volgende stappen om naar het 
dashlet Verzuim Casemanagers te gaan: 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 
2. Ga naar het debiteurniveau. 

3. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim. 



Instellingen 

 

Indien u een klant bent, volgt u de volgende stappen om naar het 
dashlet Verzuim Casemanagers te gaan: 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 
2. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim. 



Dossiertype 

 

Selecteer het juiste dossiertype waaraan u een actiepunt wilt 

toevoegen. 

Nieuw actiepunt 

 

Klik op Nieuw actiepunt. 



Nieuwe verzuimdossieractie 

 

1. Vul een naam in voor de actie. 
2. Vul het aantal dagen in, wanneer u vanaf het openen van het 

verzuimdossier een melding wilt ontvangen van deze actie. 
3. Geef eventueel een beschrijving. 

4. Klik op Opslaan. 
 

U heeft nu een nieuw actiepunt aan het verzuimdossier toegevoegd. 

Verwijderen 

 

Wanneer u een actiepunt wilt verwijderen, klik dan op het rode kruisje 

rechts van een actiepunt. 



 

Documenten Wet Poortwachter downloaden 

Wanneer u als dossiertype "Ziekte" gekozen heeft, krijgt u bij de 

actiepunten standaard de Wet Poortwachter. De benodigde 
documenten voor de Wet Poortwachter kunt u downloaden. 

Verzuim 

 

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Verzuim. 

Documenten downloaden 

 



Onderaan het dashlet vindt u de actiepunten. Rechts van de 

actiepunten ziet u het icoon om documenten te downloaden. Klik op 
het download icoon om het document te downloaden. 



 

Verzuimdocumenten / HR Documenten inzien 

Via het dashlet HR Documenten kunt u verschillende documenten en 

overzichten inzien, bijvoorbeeld overzichten verzuimuren of 
verzuimpercentages. 

HR Documenten 

 

1. Ga naar het bedrijf. 
2. Klik op Rapporten. 

3. Klik op het document dat u wilt openen. 
 

4. Wanneer het document niet te zien is, klik dan op meer. 



Zichtbare documenten wijzigen 

 

Klik op Zichtbare documenten wijzigen. 

Salaris documenten wijzigen 

 



Hier kunt u aan- en uitvinken wat u wel en niet wilt zien in het 

overzicht. 
Klik op Opslaan. Nu kunt u de documenten openen. 

Verzuimpercentage Afdeling 

 

Bij Verzuimpercentage Afdeling (jaar) krijgt u een jaaroverzicht van 

het verzuimpercentage van verschillende afdelingen. U krijgt zowel 
een grafiek te zijn als de cijfers. (1) 

U kunt deze documenten ook downloaden in PDF of Excel. (2) 



Verzuim Kostenplaats 

 

Bij Verzuim Kostenplaats (periode) ziet u ook een grafiek met onder de 
grafiek de cijfers. Dit is een periode overzicht. 

Ook zit overzicht kunt u natuurlijk downloaden in PDF en Excel. 
 



 

Overzicht ziekteverzuimpercentage 

Verzuimpercentage 

 

1. Ga naar bedrijfsniveau op tabblad Explorer. 

2. Ga naar het tabblad Rapporten. 
3. Klik op een van de overzichten met verzuimpercentages in het 

dashlet HR Documenten. 



Overzicht verzuimpercentages 

 

Hier ziet u een jaaroverzicht van de verzuimpercentages per bedrijf. U 

ziet hier een grafiek. U vindt hier ook de percentages per medewerker 
per periode en het gemiddelde verzuimpercentage van de 

medewerker. 



 

Lopende verzuimdossiers inzien 

Wanneer u in één oogopslag alle lopende verzuimdossiers wilt zien, 

doet u dit via het dashlet Verzuimoverzicht op debiteurniveau of 
tabblad Instellingen 

Verzuimoverzicht voor accountants 

 

Indien u een accoutant bent, volgt u de volgende stappen om naar het 
dashlet Verzuim Casemanagers te gaan: 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 
2. Ga naar het debiteurniveau. 

3. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim. 



Verzuimoverzicht voor klanten 

 

Indien u een klant bent, volgt u de volgende stappen om naar het 
dashlet Verzuim Casemanagers te gaan: 

1. Ga naar tabblad Instellingen. 
2. Klik op Verzuimdossier acties onder het kopje Verzuim. 

Verzuimdossiers overzicht 

 

U ziet hier een overzicht van de lopende verzuimdossiers. U ziet hier 
ook het aantal kalenderdagen dat het dossier al geopend is, 

casemanagers, actiepunten en overige gegevens.  
 

Klik op een medewerker in dit overzicht om naar het volledige 
verzuimdossier te gaan. 



 

Lopende verzuimdossiers inzien op bedrijfsniveau 

Wanneer u in één oogopslag alle lopende verzuimdossiers onder een 

bedrijf wilt zien, doet u dit via het dashlet Verzuimoverzicht. 

Verzuimoverzicht 

 

1. Ga naar het bedrijf. 

2. Klik op meer in het dashlet Verzuimoverzicht. 



Verzuimdossiers overzicht 

 

Hier vindt u alle lopende verzuimdossiers die onder dit bedrijf hangen. 
Klik op het dossier van de medewerker om naar het dossier te gaan. 

Verzuimdossier van de medewerker 

 

Hier ziet u het verzuimdossier van de medewerker. U kunt hier de 
verzuimgegevens van de medewerker aanpassen.  

Dit dossier staat ook op medewerkersniveau in het dashlet Verzuim. 



 

Document aan het verzuimdossier van een medewerker 
toevoegen 

Verzuim 

 

 

1. Ga naar de medewerker. 

2. Klik op meer in het dashlet Verzuim. 

Paperclip 

 

Rechtboven ziet u het icoon van een paperclip. Klik op dit icoon voor 

het toevoegen van een document. 



Document toevoegen 

 

1. Klik op Bladeren en selecteer het document. 

2. Klik op Upload. 
3. Kies documenttype of voeg een nieuw document type toe door op 

de puntjes te klikken. 
4. Vul eventueel de overige gegevens in. 

5. Klik op Opslaan. 
 

Het document is nu toegevoegd aan het verzuimdossier. 



 

Actiepunt aan het verzuimdossier van een medewerker 
toevoegen 

Wanneer u naast de standaard actiepunten voor één verzuimdossier 
van een medewerker een actiepunt wilt toevoegen, doet u dit via het 

dashlet Verzuim. 

Verzuim 

 

1. Ga naar de medewerker. 
2. Klik op meer in het dashlet Verzuim. 



Nieuw actiepunt 

 

Klik op Nieuw actiepunt. 



Verzuimactie 

 

Vul de gegevens in, de actiedatum, de titel en beschrijving. Klik op 
Opslaan. 

Uw actiepunt is nu toegevoegd. 

HR functionaliteiten 

Leaseauto's 

Let op MKB: Leaseauto's toevoegen kan ook op medewerkersniveau, 

begin de tutorial bij stap 5. 



Leaseauto's 

 

Indien u een accountant bent, gaat u op de volgende manier naar het 

dashlet Leaseauto's: 
1. Ga naar tabblad Explorer 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Leaseauto's om een leaseauto toe te voegen. 

 



Leaseauto's 

 

Indien u een klant bent, gaat u op de volgende manier naar het 
dashlet Leaseauto's: 

1. Ga naar tabblad Instellingen 
2. Klik op Leaseauto's om een leaseauto toe te voegen. 

Nieuwe leaseauto toevoegen 

 

Klik op Nieuwe leaseauto toevoegen. 



Autogegevens 

 

Vul de gegevens in. 
 

1. Vul het kenteken van de auto in en klik op Autogegevens ophalen. 
ICBS vult nu automatisch het merk en model auto in.  

2. Wanneer de cataloguswaarde automatisch ingevuld wordt, 
controleer dit dan. Let op: De cataloguswaarde is inclusief 

accessoires. 

3. Vul minstens ook het bijtellingspercentage en de startdatum van het 
contract in. 

4. Klik op Opslaan. 
 

De bijtelling wordt door ICBS automatisch berekend, ook als 
halverwege de periode van leasecontract wordt gewisseld. 



Dashlet Leaseauto 

 

Ga naar de medewerker. 
Klik op meer in het dashlet Leaseauto. 

Nieuw contract 

 

1. Klik op Nieuw contract.  
2. U kunt ook een vaste Leaseauto toevoegen via Nieuwe Leaseauto. 



Contract wijzigen 

 

Voor MKB: Selecteer geen auto, behalve als er reeds een auto is 
aangemaakt. Vul de catalogus waarde (inclusief accessoires) wel in, 

plus de overige gegevens. Klik op Opslaan. 
 

Voor Professionals/Accountants: Selecteer de auto, controleer en 
wijzig indien nodig de gegevens. Klik op Opslaan. 

 
 

Wanneer het contract van een werknemer wordt beëindigd: 
Wanneer het leaseconract van de medewerker wordt beëindigd, vul 

dan bij de einddatum de laatst gereden datum in. 
Wanneer een medewerker verandert van leasecontract. Vul dan bij het 

oude contract bij het beëindigen hiervan de laatst gereden datum in en 
maak een nieuw contract aan per de eerst gereden datum van het 

volgende contract. 



 

Verstrekkingen 

U kunt in ICBS de verstrekkingen aan het personeel bijhouden, zoals 

sleutels, laptops, telefoons, e.d. U kunt ook aangeven of deze 
verstrekkingen bij uitdiensttreding weer moeten worden ingeleverd.  

Verstrekkingen voor Accountants 

 

Indien u een accountant bent, volgt u deze stappen om naar het 

dashlet Verstrekkingen toe te gaan: 
1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Verstrekkingen onder het kopje Verstrekkingen. 

 
Let op MKB: Indien u geen rechten heeft op debiteurniveau of tabblad 

Instellingen, begin deze tutorial vanaf medewerkersniveau (stap 5). 



Verstrekkingen voor klanten 

 

Indien u een klant bent, volgt u deze stappen om naar het dashlet 
Verstrekkingen toe te gaan: 

1. Ga naar het tabblad Instellingen 
2. Klik op Verstrekkingen onder het kopje Verstrekkingen. 

 
Let op MKB: Indien u geen rechten heeft op debiteurniveau of tabblad 

Instellingen, begin deze tutorial vanaf medewerkersniveau (stap 5). 



Items 

 

Klik op Nieuw Item toevoegen. 

Vertrekking toevoegen 

 

1. Selecteer het type verstrekking, u kunt ook een eigen type 

aanmaken door op de drie puntjes te klikken. 
2. Vul de rest van de gegevens in: Item nummer, Omschrijving, 

Waarde en eventueel Bijdrage werknemer. 
3. Klik op Opslaan. 



Medewerkersniveau 

 

1. Klik op de medewerker bij wie u een verstrekking wilt toevoegen in 
het tabblad Explorer. 

2. Klik op meer in het dashlet Verstrekkingen. 

Nieuw item toevoegen 

 

Let op MKB: Voeg een nieuw item toe door te klikken op Nieuw item 

toevoegen. 
 

Wanneer u al items heeft toegevoegd op debiteurniveau of tabblad 
Instellingen kunt u deze en de volgende stap overslaan. 



Vertrekking toevoegen 

 

1. Selecteer het type verstrekking, u kunt ook een eigen type 
aanmaken door op de drie puntjes te klikken. 

2. Vul de rest van de gegevens in: Item nummer, Omschrijving, 
Waarde en eventueel Bijdrage werknemer. 

3. Klik op Opslaan. 

Nieuwe verstrekking toevoegen 

 

Klik op Nieuwe verstrekking toevoegen. 



Toevoegen aan medewerker 

 

Selecteer het type en het bijbehorende item. Geef eventueel de 
aanvraag- en verstrekkingsdatum in. Selecteer de status van de 

verstrekking en kies voor een innamedatum of vink de optie "Inname 
bij uitdienst" aan.  

Klik op Opslaan. 
De verstrekking is nu opgeslagen. 



 

Zelf rapporten maken 

Het is mogelijk om zelf rapporten te maken. Dit kan in het dashlet 

Rapporten bedrijven, Rapporten medewerkers, Rapporten debiteuren, 
Rapporten salarisinvoer en Rapporten HR. 

Rapporten bedrijven 

 

Klik op meer in het dashlet waarbij u een rapport wilt toevoegen. 

Nieuw 

 

Klik op Nieuw rechtsboven in het dashlet. 

Informatie selecteren en genereren 

 

1. Selecteer de gegevens die u in uw rapport wilt laten zien. 
2. Geef een naam in voor uw rapport. 

3. Klik op Genereren. 
4. Klik op Opslaan om dit rapport op te slaan. 

 
U kunt u direct via het dashlet bij dit rapport komen. 



 

Sjablonen maken 

Wanneer u standaard Sjablonen maakt, kunt u bijvoorbeeld brieven of 

contracten opstellen. Hier kunt u vaste en variabele tekst in opnemen. 
Vervolgens kunt u deze bij de medewerker downloaden met de 

medewerkergegevens in het sjabloon. 

Debiteur Sjabloon 

 

1. Ga naar tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op Debiteur Sjabloon. 

Nieuw sjabloon maken 

 

Sjabloon maken 

 



De sjabloon functionaliteit komt overeen met de Word 

functionaliteiten.  
1. U kunt hier de naam van het sjabloon invoeren. 

2. Via de balk kunt u Word functies gebruiken om de tekstweergave 
aan te passen. 

3. Hier voert u de daadwerkelijke tekst in. 

Elementen toevoegen 

 

Via Element toevoegen kunt u variabele gegevens invoeren, zoals 

namen van medewerkers of bedrijven. 
Wanneer u dit sjabloon voor meerdere medewerkers wilt toepassen, 

hoeft u dit dus niet elke keer aan te passen aan de medewerker. 



Opslaan 

 

Dit is een voorbeeld. Alle variabele gegevens (Elementen) zijn geel 
gekleurd en worden op medewerkersniveau gegenereerd. 

1. U kunt alvast een voorbeeld zien bij een medewerker door op 
Voorbeeld te klikken. 

2. Klik op Opslaan. 



Medewerker Sjabloon 

 

1. Ga naar de medewerker bij wie u dit sjabloon wilt openen. 

2. Klik op het Sjabloon in het dashlet Medewerker Sjabloon. 

Download het sjabloon 

 

Kies ervoor om het document als PDF of Word bestand te downloaden 
en klik op Genereren. 



Output 

 



 

Functioneringsgesprek toevoegen 

Beoordeling en Functionering 

 

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Beoordeling en 
Functionering. 

Klik op functioneringsgesprek toevoegen 

 



Functioneringsgegevens invoeren 

 

U kunt de gegevens betreffende het gesprek invullen. De datum, het 

type, de beoordeling, managers, opmerkingen en u kunt de datum 
voor een volgend gesprek invoeren. Klik op Opslaan. 

Actiepunt 

 

Na het toevoegen van deze afspraak kunt u eventueel ook actiepunten 
en documenten toevoegen aan deze afspraak. 



 

Actiepunten toevoegen bij een medewerker 

Personalia 

 

Er zijn twee manieren om een actiepunt toe te voegen aan een 

medewerker. 
 

De eerste manier is via de detailpagina van de medewerker.  

Klik op de medewerker (1) en klik daarna op meer (2) in het dashlet 
Personalia van de medewerker. 

Actiepunt toevoegen 

 

Klik op Actiepunt toevoegen. 



Type 

 

Selecteer het type actiepunt, wanneer het type niet in de lijst staat, 
klik dan op de drie puntjes om een nieuw type toe te voegen. 

Waarde toevoegen 

 

1. Vul de naam in. 
2. Klik op toevoegen. 

3. Klik op het kruisje linksboven. 



Actiepunt toevoegen 

 

U kunt nu het zojuist aangemaakte type selecteren uit de lijst. Vul ook 

een Actiedatum en een Omschrijving in. Klik op Opslaan. 
Uw actiepunt is nu toegevoegd. 

Actiepunten Medewerker 

 

De tweede manier om een actiepunt toe te voegen in via het dashlet 
Actiepunten Medewerker. Klik op meer. 



Actiepunt toevoegen 

 

U krijgt een lijst met actiepunten van de medewerker.  

Om een nieuwe toe te voegen, klik op Actiepunt toevoegen. 
Vervolgens voegt u een actiepunt toe op dezelfde wijze. 



 

Extra velden toevoegen 

Extra velden instellingen 

 

1. Ga naar het bedrijf. 

2. Klik op het tabblad Instellingen. 
3. Klik op meer in het dashlet Extra velden instellingen. 

Extra veld toevoegen 

 



Klik op Extra veld toevoegen. 

Extra veld toevoegen 

 

1. Geef de naam van het gegeven dat je wilt registeren bij de 

medewerker.  

2. Geef aan welk type registratie het is. Tekst, een decimaal, een 
ja/nee vraag of een nummer. 

3. Klik op Opslaan. 

Voorbeeld 

 

U kunt bijvoorbeeld bijhouden of de medewerker een eigen auto heeft, 

dit is dan type ja/nee. 
1. U kunt ook meerdere extra velden toevoegen. 

2. U kunt een extra veld verwijderen door op het rode kruis te klikken. 
3. U kunt een bestaand extra veld wijzigen door erop te klikken. 

4. U kunt velden naar boven en beneden verplaatsen door middel van 

de pijltjes. 



Extra velden op medewerkersniveau 

 

Ga naar de medewerker en klik op meer in het dashlet Extra velden. 

Wijzigen 

 

Klik op Wijzigen. 



Wijzig het gegeven 

 

1. Wijzig de gegevens. 

2. Klik op Opslaan. 

De gegevens zijn nu gewijzigd 

 



 

Rapport Extra velden bekijken 

Rapporten HR 

 

1. Ga naar het bedrijf. 
2. Klik op tabblad Rapporten. 

3. Klik op meer in het dashlet Rapporten HR. 

Nieuw 

 

Klik op Nieuw om een nieuw rapport aan te maken. 



Extra velden 

 

1. Selecteer de optie Extra velden. 

2. Klik op Genereren om het rapport te maken. 
3. Geef een naam voor het rapport. 

Het rapport 

 

Het rapport voor de Extra velden is nu gemaakt. 



Opslaan 

 

Klik op Opslaan rechtsboven in het dashlet om het rapport op te slaan. 



 

Headcount/FTE overzicht 

Headcount 

 

1. Ga naar bedrijfsniveau op tabblad Explorer. 
2. Ga naar het tabblad Rapporten. 

3. Klik op een van de documenten Headcount in het dashlet HR 
Documenten. 



Overzicht FTE 

 

Hier ziet u het overzicht. In het overzicht ziet u een diagram met de 

gegevens en FTE. U ziet ook de medewerkers per kostenplaats (in dit 

overzicht) met naam, FTE, uren, salaris etc. 



 



 

Kostprijsoverzicht 

Werkgeverskosten 

 

1. Ga naar bedrijfsniveau op tabblad Explorer. 
2. Ga naar het tabblad Rapporten. 

3. Klik op een van de overzichten Werkgeverskosten in het dashlet HR 
Documenten. 



Overzicht Werkgeverkosten 

 

Hier ziet u een jaaroverzicht van de werkgeverskosten per afdeling. In 
het overzicht ziet u een grafiek, de maandcijfers per medewerker en 

afdeling en u ziet de cumulatieven hiervan. 



 

Bedrijfslogo toevoegen 

Informatie Bedrijf 

 

1. Ga naar het bedrijf. 
2. Klik op meer in het dashlet Informatie Bedrijf. 

Logo toevoegen 

 

Klik op Logo toevoegen. 



Document toevoegen 

 

1. Klik op Bladeren.. en voeg uw logo toe. 

2. Klik op Upload om het logo toe te voegen. 
3. Selecteer het type Bedrijfslogo. 

4. Vul eventueel overige informatie in en klik op Opslaan. 
 



Logo 

 

U ziet het logo in het dashlet Informatie Bedrijf en op de loonstroken 

in PDF. 
 

Let op: Wanneer u een ander bedrijfslogo wilt toevoegen, dient u 
eerst de huidige te verwijderen.  



 

Resolutie bedrijfslogo 

De ideale maten en extensie voor het bedrijfslogo: 

 
De ideale resolutie voor het bedrijfslogo in het dashlet: 200*50 

pixels 
De ideale resolutie voor het bedrijfslogo op de loonstrook: 250*100 

pixels 
Beste formaat bedrijfslogo: .JPEG 



 

Bedrijfslogo verwijderen 

Documenten bedrijf 

 

Klik op meer in het dashlet Documenten Bedrijf op bedrijfsniveau. 

Verwijderen 

 

Klik op het rode kruis achter het bedrijfslogo. 



Signaleringen 

Signaalinstellingen aanmaken & aanpassen 

Het dashlet HR Signaalinstellingen voor accountants 

 

Indien u een accountant bent, gaat u naar het dashlet 

Signaalinstellingen op de volgende manier: 
1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het debiteurniveau. 
3. Klik op HR Signaalinstellingen. 



Het dashlet HR Signaalinstellingen voor klanten 

 

Indien u een klant login heeft, gaat u naar het dashlet HR 
Signaalinstellingen op de volgende manier: 

1. Ga naar het tabblad Instellingen. 
2. Klik op HR Signaalinstellingen. 



Nieuwe Instelling 

 

Hier ziet u de verschillende signalen, u kunt hier bepalen hoeveel 

dagen van tevoren een signaal wordt verstuurd (in dit geval een e-
mail, zie nummer 1). Ook kunt u hier kiezen wie de melding van het 

signaal krijgt (2). U kunt hier ook de hokjes aanvinken en daarmee 

aangeven wie de e-mail moet ontvangen. 
 

Zoals u hierboven kunt zien (3) is het mogelijk om meerdere 
signaalinstellingen aan te maken voor één signaal. Zo kunt u 

bijvoorbeeld instellen dat u zowel 30 dagen als 1 dag voor de 
gebeurtenis een melding krijgt van het einde van het contract van een 

medewerker. 
 

Klik op Nieuwe instelling (4) om een nieuwe instelling aan te maken. 
 



Signalering wijzigen 

 

Selecteer het type signaal en het signaal wat u wilt versturen. Dit is 

meestal een e-mail, maar u kunt er ook voor kiezen geen signaal te 
versturen. U kunt bij vooraf vastgestelde signalen (zoals verjaardagen 

en uitdienstdata) het aantal dagen vantevoren opgeven wanneer u de 
e-mail wilt ontvangen. Bij signalen die niet vastgesteld zijn (zoals 

verlofaanvragen en verzuimmeldingen) kunt u deze dagen niet 
invoeren. 

Vervolgens geeft u aan welke contactpersonen de e-mail moeten 
ontvangen en u klikt op Opslaan. 



 

Wat moet ik doen als signalen meerdere keren worden 
verstuurd? 

Wanneer signalen meerdere keren worden verstuurd naar dezelfde 
persoon is dit waarschijnlijk omdat er één contactpersoon op meerdere 

niveau's aanwezig is. Wanneer in de HR signaalinstellingen of de 
workflowinstellingen beide contactpersonen staan geselecteerd 

(bijvoorbeeld bedrijf contact en debiteur contact) zal het signaal ook 

naar beide worden verstuurd. 
De oorzaak dat een contactpersoon op meerdere niveau´s aanwezig is 

kan zijn omdat de contactpersoon in het importsheet op meerdere 
tabbladen is ingegeven. 

 
Voor deze situatie zijn 2 oplossingen: 

1. Contactpersoon verwijderen 

 

Wanneer een bedrijf eenzelfde persoon als contactpersoon op 

meerdere niveau´s heeft, de contactpersoon voor een van deze 



niveau´s verwijderen (op debiteurniveau) of uitvinken (op 

bedrijfsniveau).  
Wanneer bij het importeren de contactpersoon meerdere keren is 

ingegeven kunt u in het dashlet Personeel op debiteurniveau dubbele 
contactpersonen uit de lijst verwijderen. 

 

2. Signaalinstellingen aanpassen 

 

De signaalinstellingen aanpassen naar instellingen waar slechts naar 

één contactpersoon een signaal wordt verzonden (dus óf het 
bedrijfcontact óf het debiteurcontact). 



 

Wat doe ik wanneer ik geen signalen/ e-mails kan 
ontvangen van ICBS? 

Wanneer u geen signalen of e-mails ontvangt vanuit ICBS kunt u de 
volgende stappen volgen. Als de eerste stap het probleem niet oplost 

gaat u naar stap 2, etc. 

Klik op het signaal 

 

1. Ga naar het bedrijf. 



2. Klik op het signaal dat u niet heeft ontvangen in het dashlet 

Verzonden signalen. 

Controleer het e-mail adres 

 

1. Controleer of het signaal is aangemaakt. Als het niet is aangemaakt 

controleer 
- de HR-signaalinstellingen op organisatieniveau of 

- de salaris-signaalinstellingen in de workflow op control panel en 
bedrijfsniveau. 

2. Controleer of het signaal de juiste emailadressen bevat. Als het 
signaal geen of foute emailadressen bevat kunt u deze toevoegen of 

aanpassen. 

 
3. Controleer uw spam box. 

4. Neem contact op met uw IT-afdeling of de helpdesk van ICBS. 
 

5. Probeer het signaal opnieuw te verzenden. 
 

6. Wanneer dit niet lukt, neem dan contact op met de ICBS helpdesk 
via support@icbsolutions.nl 



Jaarwerk 

Waar kan ik mijn jaarwerk en jaaropgave inzien? 

Nadat u de laatste run van het jaar heeft gedraaid, kunt u het 
jaarwerk (en de jaaropgaves) inzien en downloaden. 

Salaris documenten 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 

2. Ga naar het tabblad Loonopdracht. 
2. Klik op "meer" in het dashlet Salaris documenten. 



Jaar terugzetten 

 

Indien u de salarisdocumenten van 2012 ziet, selecteer dan 

rechtsboven in het dashlet 2011. 

Jaaropgaaf 

 

Onderaan ziet u Jaarwerk 2011 staan. Klik op de tekst om het 

jaarwerk te zien. Hier staat ook de jaaropgave. 



 

Jaarwissel uitvoeren 

De jaarwissel voert  6 acties uit. 3 van deze 6 acties zijn optioneel, 

welke in de global jaarwissel wizard te selecteren zijn. 
 

1. Jaarloon BT nieuw jaar berekenen (optioneel) 
2. Verlofsaldo vorig jaar meenemen (optioneel) 

3. Werkkostenregeling fiscaal loon vorig jaar berekenen (optioneel) 
4. Gedifferentieerde WGA premiepercentage aanpassen 

5. Kleinebanenregeling deactiveren 
6. Premievrijstelling overgangsregeling (premiekorting optie 10) 

aanpassen aan versie nieuw jaar 

 

Het actieve jaar 

 

Voor de jaarwissel is het belangrijk dat het actieve jaar het jaar is 

waarvoor u de jaarwissel wilt uitvoeren. Het actieve jaar vindt u terug 
op het bedrijfsniveau bij het tabblad Instellingen in het dashlet Bedrijf 

Instellingen. 



Bedrijven Jaarwissel 

 

1. Ga naar het tabblad Start of tabblad Instellingen. 

2. Klik op Bedrijven jaarwissel onder Wizards. 

Selecteer bedrijven voor de jaarwissel 

 

1. Selecteer de debiteur waarvan u de jaarwissel wilt draaien. 
2. Selecteer de jaarwissel. 

3. Klik op Overzicht tonen. 
4. Geef aan voor welke bedrijven u de jaarwissel wilt draaien. 



De Jaarwissel 

 

Selecteer eventueel een optionele actie om uit te voeren tijdens de 
jaarwissel. Een aantal acties worden automatisch uitgevoerd. 

 
Optionele acties: 

1. Jaarloon BT berekenen. Voor alle werknemers wordt in het 
nieuwe jaar de cumulatieve waarde van grondslag 20016 (fiscaal loon) 

van vorig jaar in het veld jaarloon BT in het dashlet loonheffingen 

ingevuld. 
 

2. Verlofsaldo vorig jaar meenemen. Voor alle werknemers wordt 
het resterende saldo verlof ingevuld als meegenomen saldo vorig jaar. 

Dit gebeurt alleen bij alle verlofgroepen waarbij op bedrijfsniveau, 
dashlet verlofinstellingen, de optie “meenemen volgend jaar” is 

aangevinkt. 
 

3. Werkkostenregeling fiscaal loon vorig jaar berekenen. Als op 
bedrijfsniveau in het vorige jaar de werkkostenregeling methode 1 of 2 

is geselecteerd, dan wordt in het nieuwe jaar de cumulatieve waarde 
van grondslag 20016 (fiscaal loon) van vorig jaar in het dashlet 

salarisinstellingen ingevuld. 
 

Vaste acties: 

4.  Als op bedrijfsniveau, dashlet SVW Tabel, in het oude jaar de 
‘standaardwaarden’ van de gedifferentieerde WGA zijn ingevuld, dan 

worden in het nieuwe jaar de nieuwe ‘standaardwaarden’ ingevuld. Zie 
onderstaande tabel voor de ‘standaardwaarden’. Combinaties van 

waarden die niet in deze tabel voorkomen worden niet aangepast in de 
jaarwissel. 

 2010 2011 2012 
wn% 0 0 0 

wg% 0,59 0,56 0,48 
    

wn% 0,295 0,28 0,24 
wg% 0,295 0,28 0,24 



 

5. Kleinebanenregeling deactiveren. Per 2012 stopt de 
kleinebanenregeling. Bij de jaarwissel van 2011-2012 worden bij alle 

werknemers, waarbij in het dashlet loonheffingen handmatig invloed 
verzekeringsplicht waarde F en ZVW waarde J zijn geselecteerd, deze 

waarden aangepast naar 0 respectievelijk C. 
 

6. Bij alle werknemers waarbij premiekorting optie 10 is 
geselecteerd, wordt de versie van deze optie aangepast aan het 

nieuwe jaar. (In 2011 kreeg men ten onrechte waarschuwingen in de 
run checker voor deze premiekorting als een oudere versie was 

geselecteerd.) 
 

 
Klik daarna rechtsonderin op Jaarwissel. 

De jaarwissel is nu gedaan. 



 

Jaarwissel correcties 

 

 

Situatie 1: Het bedrijf heeft nog geen runs in het nieuwe jaar, 
of de runs die er waren zijn verwijderd. 

 

 

 



 

U kunt op bedrijfsniveau, tabblad instellingen, dashlet bedrijf 

instellingen het actieve jaar veranderen in het voorgaande jaar. Nu 
kunt u runs en loonaangiften in het voorgaande jaar maken. 

 
Na het maken van de (TWK-)run en loonaangifte kunt u de jaarwissel 

opnieuw uitvoeren. In de meeste gevallen kunt u zonder problemen de 
jaarwissel zo vaak uitvoeren als u wilt. Elke keer dat de jaarwissel 

wordt uitgevoerd worden opnieuw dezelfde acties gedaan.  

Hieronder staat per actie beschreven welke invloed deze kan hebben 
op het opnieuw uitvoeren van de jaarwissel: 

 
Optionele acties 

- Jaarloon BT nieuw jaar berekenen. Door de correctie in het 
voorgaande jaar kan voor de werknemers het jaarloon veranderd zijn, 

dus kunt u het opnieuw laten berekenen. Als het niet veranderd is, dan 
wordt dezelfde waarde gegenereerd en verandert er niets. 

- Verlofsaldo vorig jaar meenemen. Hiervoor geldt hetzelfde als 
voor het jaarloon BT. 

- Werkkostenregeling fiscaal loon vorig jaar meenemen. Hiervoor 
geldt hetzelfde als voor het jaarloon BT. 

 
Automatische acties 



- Gedifferentieerde WGA premiepercentage aanpassen. De WGA-

premies worden automatisch opnieuw ingevuld. Als deze premies in 
het nieuwe jaar een andere waarde hebben, en u had de waarden 

handmatig aangepast, dan zult u dat opnieuw moeten doen. Door de 
jaarwissel zijn de waarden namelijk overschreven. 

- Kleinebanenregeling deactiveren. Door het uitvoeren van de 
eerste jaarwissel waren de invloed verzekeringsplicht en de ZVW in 

periode 1 2012 aangepast naar 0 respectievelijk C. Elke nieuwe 
jaarwissel zal dezelfde aanpassing doen en heeft dus geen invloed. 

- Premievrijstelling overgangsregeling (premiekorting optie 10) 
aanpassen aan versie nieuw jaar. Door de eerste jaarwissel is in 

periode 1 2012 de nieuwe versie van de premiekorting geselecteerd, 
en alle volgende jaarwissels zullen opnieuw deze nieuwe versie 

selecteren. Als deze premiekorting van toepassing is, dan heeft het 
uitvoeren van meerdere jaarwissels geen invloed. 

- Medewerkerlogin jaarwerk zichtbaar. De jaarwissel past het 

actieve jaar aan, waardoor het jaarwerk van het voorgaande jaar 
zichtbaar wordt voor de medewerkerlogin. 

 
 

Als u de jaarwissel niet opnieuw wilt draaien, omdat er geen gegevens 
veranderd zijn of omdat u deze niet wilt veranderen, dan kunt u ook 

handmatig het jaar aanpassen in plaats van de jaarwissel draaien. Dit 
doet u op dezelfde manier als het actieve jaar terugzetten, namelijk 

via de optie actief jaar in het dashlet Bedrijf Instellingen. 
 

 



Situatie 2: Het bedrijf heeft runs in het nieuwe jaar. Deze runs 

wilt u niet verwijderen. 

 

 



U kunt op bedrijfsniveau, tabblad instellingen, dashlet bedrijf 

instellingen het actieve jaar veranderen in het voorgaande jaar. Nu 
kunt u runs en loonaangiften in het voorgaande jaar maken. 

 
Nadat u klaar bent met de correctie zet u het actieve jaar terug naar 

het nieuwe jaar. Als bij werknemers het jaarloon BT of het verlofsaldo 
is veranderd past u dat handmatig aan. Als het fiscaal loon voor de 

werkkostenregeling is veranderd past u dat handmatig aan. 
 



 

Inzenden jaarloongegevens 

Wanneer u schrijven van de Belastingdienst ontvangt met hierin het 

verzoek tot aanleveren jaarloongegevens dient u de volgende stappen 
te doorlopen: 

Loonaangifte 

 

1. Ga naar het tabblad Explorer. 

2. Ga naar het bedrijfniveau. 
3. Ga naar het tabblad Loonopdracht. 

4. Klik op meer in het dashlet Loonaangifte. 

Selecteer het juiste jaar 

 

Selecteer rechtsboven het juiste jaar waarvan de gegevens verzonden 
moeten worden. 



Jaar Loonaangifte 

 

Klik op Jaar Loonaangifte. 

Jaaraangifte 

 

Klik op OK. 

Jaar terugzetten 

 

Het jaar gaat automatisch naar het huidige jaar, zet het jaar dus weer 

terug naar het jaar waarin u de jaar loonaangifte heeft gemaakt. 

Verstuur de loonaangifte 

 



Klik op Send Loonaangifte XML. 

Verzend naar de Belastingdienst 

 

Vink Verzend naar de Belastingdienst aan en klik op Verzend. 

Import/Export 

Uw klant importeren 

Import / Export Geavanceerd 

 

1. Ga naar tabblad Start. 

2. Klik op Import / Export Geavanceerd. 

Import & Update 

 

1. Klik hier om te importeren, wanneer u via deze knop een excelsheet 
importeert dan importeert deze nieuwe gegevens.  



2. Klik hier om te updaten, wanneer u via deze knop een excelsheet 

importeert dan update/vervangt deze de bestaande gegevens.  
3. Klik op Download template om een template te downloaden om uw 

gegevens in te vullen.  

Upload 

 

Selecteer het bestand en klik op Upload. 

Import 

 

Klik op Import. 



Info 

 

U ziet welke gegevens er zijn geïmporteerd. 

Debiteur zoeken 

 

Ga naar tabblad Explorer en klik op Debiteur zoeken. 

Klik op de debiteur 

 



Klik op de zojuist geïmporteerde debiteur. U komt dan in de 

administratie van de geïmporteerde klant terecht. 



 

Export iCal Kalender 

Met de Export iCal kunt u uw kalender uit ICBS exporteren naar uw 

eigen kalender in bijvoorbeeld Outlook of Gmail. 
Dit kan op bedrijfsniveau en via de managerlogin. 

Kalender 

 

Ga naar het bedrijf waar u een export wilt maken en klik op het 

tabblad Kalender. 
Klik op Export iCal. 

Selecteer de export 

 



Selecteer het gegeven waarvan u een export wilt maken. U kunt 

slechts 1 gegeven per keer exporteren. 

Outlook export 

 

Om een export voor Outlook te maken: 

 
1. Klik nogmaals op het gegeven waarvan u een export wilt maken. 

2. Er opent nu automatisch een venster met de export. Klik op OK. 



Gmail export 

 

Om een export voor Gmail te maken: 
 

1. Klik met uw rechtermuisknop op het gegeven dat u wilt exporteren. 
2. Klik op Koppelingslocatie kopiëren (of: Copy link location). 

in Gmail 

 

Ga naar uw agenda in Gmail. 
 

1. Klik op het driehoekje naast Andere agenda's. 
2. Klik op Toevoegen via URL. 



Toevoegen via URL 

 

1. Plak de URL in het veld, door te plakken of Ctrl + V in te typen. 
2. Kies er eventueel voor om de agenda openbaar toegankelijk te 

maken. 
3. Klik op Agenda toevoegen. 



 

Looncomponenten importeren 

Import / Export Bedrijfsniveau. 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 

2. Klik op Looncomponenten Vast of Loonvomponenten Variabel in het 
dashlet Import / Export Bedrijfsniveau. 

 

Kies Vaste looncomponenten Voor het importeren van 
looncomponenten die iedere maand opnieuw op de loonstrook moeten 

komen. 
Kies Variabel Looncomponenten Voor het importeren van 

looncomponenten die eenmalig  op de loonstrook moeten worden 
verwerkt, bijvoorbeeld een bonus, bekeuring, een inhouding lunch of 

een declaratie van onkosten.  



Looncomponenten 

 

1. Zorg dat de Batch Operatie op Looncomponenten Variabel of 

Looncomponenten Vast staat. 
2. Klik hier om te importeren, wanneer u via deze knop een excelsheet 

importeert dan importeert deze nieuwe gegevens.  
3. Klik hier om een export van de looncomponenten te maken uit 

ICBS. 

4. Klik hier om een template te downloaden om uw gegevens in te 
vullen.  

Excelsheet 

 

Vul de tab LooncomponentenVar of LooncomponentenVast in. Dit is de 
enige die wordt geïmporteerd, dus de overige tabs hoeft u niet in te 

vullen. 
 

De looncodes die ingevuld moeten worden bij kolom H vindt u terug in 
het dashlet Looncomponenten op medewerkersniveau in ICBS. 

Let op: Een inhouding altijd NEGATIEF moet worden ingevoerd.  

 

Upload 

 

Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Upload. 



Import 

 

Klik op Import. 

Info 

 

Wanneer u de gegevens correct heeft geïmporteerd, krijgt u hiervan 
een melding. 



Klik op Sluiten. 



 

Uren en dagen importeren 

Import / Export Bedrijfsniveau 

 

1. Ga naar het bedrijfniveau. 
2. Klik op Looncomponenten Variabel in het dashlet Import / Export 

Bedrijfsniveau. 



Looncomponenten Variabel 

 

1. Zorg dat de Batch Operatie op Looncomponenten Variabel staat. 

2. Klik hier om te importeren, wanneer u via deze knop een excelsheet 
importeert dan importeert deze nieuwe gegevens. De gegevens die u 

importeert, kunt u later eventueel verwijderen. 
3. Klik hier om een export van de looncomponenten te maken uit 

ICBS. 
4. Klik hier om een template te downloaden om uw gegevens in te 

vullen.  

Excelsheet 

 

Vul de tab LooncomponentenVar in. Dit is de enige die wordt 
geïmporteerd, dus de overige tabs hoeft u niet in te vullen. 

 
De looncodes die ingevuld moeten worden bij kolom H vindt u terug in 

het dashlet Extra Uren/Dagen op medewerkersniveau in ICBS. 
Wanneer u uren wilt importeren gebruikt u urencode U2100. 

Upload 

 

Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Upload. 



Import 

 

Klik op Import. 

Info 

 

Wanneer u de gegevens correct heeft geïmporteerd, krijgt u hiervan 
een melding. 

Klik op Sluiten. 



Dashlet Extra Uren/Dagen 

 

De zojuist toegevoegde gegevens vindt u terug in het dashlet Extra 

Uren/Dagen op medewerkersniveau. 



 

Medewerkers importeren 

Import / Export Bedrijfsniveau 

 

1. Ga naar het bedrijfniveau. 
2. Klik op Werknemers in het dashlet Import / Export Bedrijfsniveau. 

Werknemers. 

 

1. Zorg dat de Batch Operatie op Werknemers staat. 



2. Klik hier om te importeren, wanneer u via deze knop een excelsheet 

importeert dan importeert deze nieuwe gegevens. De gegevens die u 
importeert, kunt u later eventueel verwijderen. 

3. Klik hier om te updaten, wanneer u via deze knop een excelsheet 
importeert dan update/vervangt deze de bestaande gegevens. Dit kunt 

u niet meer wijzigen. 
4. Klik hier om een export van de werknemers te maken uit ICBS. 

5. Klik hier om een template te downloaden om uw gegevens in te 
vullen.  

Excelsheet 

 

Vul de tab Werknemers in. Dit is de enige die wordt geïmporteerd, dus 

de overige tabs hoeft u niet in te vullen. 

Upload 

 

Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Upload. 



Import 

 

Klik op Import. 



Info, Warnings & Errors 

 

1. Info = Dit laat zien welke informatie er correct geïmporteerd is. 
2. Warnings = De ongeldige gegevens zijn niet correct en niet 

geïmporteerd, de rest van de gegevens van de medewerker zijn wel 
geïmporteerd. 

3. Errors = De gegevens zijn fout en niet geïmporteerd. 
4. Klik op Sluiten. 

Na de import 

 

Na de import kunt u de sheet die u heeft geïmporteerd downloaden . 



 

Verlof importeren 

Import / Export Bedrijfsniveau 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 
2. Klik op Verlof in het dashlet Import / Export Bedrijfsniveau. 



Verlof 

 

1. Zorg dat de Batch Operatie op Verlof staat. 

2. Klik hier om te importeren, wanneer u via deze knop een excelsheet 
importeert dan importeert nieuwe gegevens.  

3. Klik hier om een export van de looncomponenten te maken uit 
ICBS. 

4. Klik hier om een template te downloaden om uw gegevens in te 
vullen.  

Excelsheet 

 

Vul de tab Verlof in. Dit is de enige die wordt geïmporteerd, dus de 

overige tabs hoeft u niet in te vullen. 

Upload 

 

Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Upload. 



Import 

 

Klik op Import. 

Info 

 

Wanneer u de gegevens correct heeft geïmporteerd, krijgt u hiervan 

een melding. 
Klik op Sluiten. 

 
De verlofopname is nu te zien in het dashlet Verlof bij de medewerker. 



 

Kostenplaatsen importeren 

Import / Export Bedrijfsniveau 

 

1. Ga naar het bedrijfsniveau. 

2. Klik op Kostenplaatsen in het dashlet Import / Export 
Bedrijfsniveau. 



Kostenplaatsen 

 

1. Zorg dat de Batch Operatie op Kostenplaatsen staat. 
2. Klik hier om te importeren, wanneer u via deze knop een excelsheet 

importeert dan importeert u nieuwe gegevens.  
3. Klik hier om een export van de kostenplaatsen te maken uit ICBS. 

4. Klik hier om een template te downloaden om uw gegevens in te 
vullen.  

Excelsheet 

 

Vul de tab Kostenplaatsen in. Dit is het enige tabblad dat wordt 
geïmporteerd, dus de overige tabs hoeft u niet in te vullen. 

Upload 

 

Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op Upload. 



Import 

 

Klik op Import. 

Info 

 

Wanneer u de gegevens correct heeft geïmporteerd, krijgt u hiervan 
een melding. 

Klik op Sluiten. 



 

Gegevens exporteren naar Excel 

U kunt gegevens uit ICBS exporteren naar Excel. Dit is handig 

wanneer u bijvoorbeeld wijzigingen wilt maken in bestaande gegevens 
van medewerkers. U hoeft dan niet alle gegevens opnieuw in te vullen. 

U kunt zowel op debiteurniveau als bedrijfsniveau gegevens 
exporteren. Op debiteurniveau exporteert u alle gegevens en op 

bedrijfsniveau kunt u dit per tabblad doen. 

Debiteurniveau 

 

1. Ga naar het debiteurniveau op tabblad Explorer. 
2. Klik op Import / Export Geavanceerd 

Import / Export Geavanceerd 

 

Klik op Export om een export te maken van de gegevens. 



Import / Export Bedrijfsniveau 

 

1. Ga naar het Bedrijfsniveau. 
2. Klik op de sheet in het dashlet Import / Export Bedrijfsniveau die u 

wilt exporteren. 



Export 

 

1. Bij Batch Operatie kunt u nog eventueel kiezen wat u wilt 
exporteren. 

2. Klik op Export. 

Excelsheet 

 

U krijgt vervolgens een export van de gegevens in Excel. 

Veel gestelde vragen 

Wat doe ik wanneer niet alle periodes zichtbaar zijn in de 

medewerkerlogin/documentviewer? 

Wanneer er een aantal periodes niet zichtbaar zijn in een 

medewerkerlogin of documentviewer, is dit waarschijnlijk omdat deze 
actie niet aanstaat in de Workflow. Deze acties dient u dus te 

activeren. 
 

Wanneer u deze acties heeft aangezet kunt u vervolgens via het 
bedrijfsniveau of Global met terugwerkende kracht alle periodes 

zichtbaar maken, ook eventueel van het voorgaande jaar. 



 

Hoe kan dat een actie die wel is uitgevoerd, niet in de 
workflow te zien is? 

Herstel workflowstatus 

 

Wanneer u handmatig een actie heeft uitgevoerd, kan het zijn dat dit 
niet als voltooid wordt weergegeven in de workflow. Het blokje blijft 

dan wit. 
Dit komt omdat de workflow instellingen nog niet zijn hersteld. Klik 

hiervoor op Herstel workflowstatus in het dashlet Workflow 
Instellingen op bedrijsniveau. 

Let op: Indien dit moet worden gedaan in een vorig jaar, dient u het 
actieve jaar eerst terug te zetten. 

 
Wanneer dit niet werkt, raadpleeg dan per email: 

support.icbsolutions.nl 



 

Wat doe ik wanneer ik mijn zojuist aangepaste acties niet 
kan verwerken? 

Herstel workflowstatus 

 

Wanneer u nieuwe acties heeft toegevoegd, klik altijd op Herstel 
workflowstatus om deze te activeren. 

Deze knop vindt u op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet 
Workflow instellingen. 

 
Wanneer dit niet werkt, raadpleeg dan per email: 

support.icbsolutions.nl 



 

Wat doe ik als ik (of mijn klant) geen loonrun kan 
aanvragen of loonstroken verzenden? 

Wanneer u ICBS Plus of Top heeft neemt u contact op met ICBS, u 
doet dit via support@icbsolutions.nl. 

 
Wanneer u ICBS Basic heeft of Accountant bent, volg dan deze 

stappen: 

Workflow Instellingen 

 

1. Ga naar het bedrijf op tabblad Explorer. 
2. Ga naar het tabblad Instellingen. 

3. Klik op meer in het dashlet Workflow Instellingen. 



Activeren 

 

1. De acties die u hier aangevinkt ziet staan, staan aan voor dit bedrijf 

en kunnen worden uitgevoerd.  Wanneer er een actie is die niet staat 
aangevinkt, maar u toch wil (laten) uitvoeren: klik op de naam van de 

actie en zet het vinkje achter Actief aan. 
 

2. Indien u een actie wilt toevoegen die niet in deze lijst staat (zoals 
het aanvragen van de loonrun), klik op Bewerken. 

Selecteer de workflow 

 



Selecteer een workflow met de acties, dit kan een zelf gemaakte zijn 

of een Standaard workflow. De ICBS Standaard met run aanvraag 
workflow kunt u kiezen om de runaanvraag aan te zetten. 

Klik daarna op Opslaan. 

Herstel workflow status 

 

U ziet nu de acties die op actief worden gezet. Klik op Herstel 

workflowstatus om dit actief te maken voor het gehele bedrijf. 



 

Waar vind ik een verzamelloonstaat? 

U kunt als verzamelloonstaat het overzicht SV Lonen (cumulatief) 

gebruiken. 
 

Dit overzicht vindt u op bedrijfsniveau in het dashlet 
Salarisdocumenten bij het jaarwerk. 

 



 

Hoe verwijder ik een contract? 

Dienstverband 

 

Klik op meer in het dashlet Dienstverband op medewerkerniveau. 



Onbeveiligde modus 

 

Klik op het slotje om de onbeveiligde modus te activeren. 

 



Verwijderen 

 

Klik op het rode kruis om het contract te verwijderen. U kunt alleen de 

laatste (de bovenste in de lijst) steeds verwijderen. 
 

Vergeet niet het slotje bovenin daarna weer te sluiten. 


