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Voorwoord
Beste relatie,
Bedankt voor uw keuze om met B-OnLine HRM aan de slag te gaan. Het eerste gedeelte van deze
handleiding bevat de instructies gericht op het gebruik van Werknemerloket. Het tweede gedeelte
bevat de instructies voor het aanvragen van verlof via Werknemerloket.
B-OnLine HRM wordt steeds verder ontwikkeld. De instructies gericht op nieuwe functionaliteiten
zullen worden toegevoegd nadat deze beschikbaar zijn.
Indien u na het doorlezen van de instructies nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact
opnemen met uw contactpersoon van de afdeling Bol HRM via telefoonnummer (088) 1211 400 of
per e-mail via hrm@boladviseurs.nl.
Wilt u meer informatie over het gebruik van Loket, dan kunt u de helpdesk van Loket
https://helpdesk.loket.nl raadplegen.

Vriendelijke groet namens de afdeling Bol HRM,

Paul Vogels
Hoofd Salarisadministratie
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Handleiding Werknemerloket
voor de werknemer
B-OnLine HRM heeft een module genaamd Werknemerloket. Dit is een applicatie waarmee u online
toegang heeft tot uw gegevens, zoals bijvoorbeeld loonstroken of eventuele verlofaanvragen.
Het is mogelijk om uw gegevens te raadplegen via uw computer of via de gratis app
‘Werknemerloket’ op uw smartphone.

Werknemerloket via uw computer
1. Voordat u aan de slag kunt met uw persoonlijke gegevens, dient uw werkgever u toegang te
geven tot Werknemerloket. Zodra uw werkgever dit heeft gedaan ontvangt u een e-mail met
het verzoek om een account aan te maken. Dit kunt u doen door op de link te klikken die in
de email wordt verstuurd.
Let op! De link van de website is (wegens veiligheidsoverwegingen) 4 dagen geldig. Mochten
deze 4 dagen zijn verlopen, dan kunt u zich melden bij uw werkgever om opnieuw toegang
te laten verstrekken.
Als u de link aanklikt, opent de internetbrowser en wordt er gevraagd naar de
geboortedatum. Indien deze correct wordt gevuld, kunt u een eigen gebruikersnaam en een
wachtwoord ingeven om zo uw toegang tot Werknemerloket te bewerkstelligen. Een unieke
gebruikersnaam is van belang.

De website waarmee u toegang heeft tot Werknemerloket is https://werknemer.loket.nl.
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2. U vult in dit scherm een gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze. Vervolgens wordt u
automatisch ingelogd in Werknemerloket.
Let op: de gebruikersnaam moet uniek zijn, dus mag niet door een andere gebruiker in
gebruik zijn. Het wachtwoord moet aan de vereiste voldoen die u rechts op het scherm ziet
staan.

Mocht u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten zijn, dan kunt u op het inlogscherm
uw nieuwe gegevens aanvragen.
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3. Het is raadzaam uw wachtwoord elke 3 maanden te wijzigen. Klik hiervoor op het “profiel
icoon” rechtsboven op de pagina en kies voor de optie Wachtwoord wijzigen.

De startpagina van Werknemerloket
1. Nadat u bent ingelogd via ‘Werknemerloket’ komt u uit bij het startscherm:
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2. Aan de linkerkant ziet u het keuzemenu. Via dit keuzemenu kunt u makkelijk navigeren naar
de gegevens die u wilt raadplegen. U klikt op het onderwerp dat u wilt raadplegen en
vervolgens openen zich alle onderliggende gegevens:

Let op! U kunt uw gegevens alleen raadplegen. Wilt u graag iets wijzigen, dan dient u dit
door te geven aan uw werkgever.
3. Tip! Indien u 1 of meerdere dienstverbanden heeft gehad bij dezelfde werkgever, kunt u
middels onderstaand optie menu een keuze maken tussen uw meerdere dienstverbanden:

Gratis app voor uw smartphone: Werknemerloket
Als werknemer wilt u graag snel informatie digitaal kunnen raadplegen. U heeft via de gratis app
“Werknemerloket” altijd en overal toegang tot uw gegevens. De app is gratis te downloaden in de
App Store en via Google Play. Let op! Onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op een Apple
toestel. De app voor Android kan qua lay-out hiervan afwijken.
1. Zodra u de app opent kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Kies eventueel
voor “Onthoud gebruikersnaam” zodat u uw gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te
vullen. Klik vervolgens op “Inloggen”.
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2. Vervolgens komt u uit op het ‘Start scherm’ van de app. Hier ziet u uw laatste loonstrook,
jaaropgave en verlofsaldo (mits verlofmodule gebruikt wordt). Om andere opties te
raadplegen kiest u bovenin het icoon “menu”. Nu ziet u alle opties die u kunt raadplegen.
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Verlofaanvraag via
Werknemerloket voor de
werknemer
Indien uw werkgever u toegang heeft gegeven tot Werknemerloket en als uw werkgever de HRM
module afneemt bij Bol HRM, kunt u via uw computer of de gratis app ‘Werknemerloket’ verlof
aanvragen.

Verlofaanvraag indienen via uw computer

1. Voordat u uw verlofaanvraag in kunt dienen, gaat u eerst naar uw Werknemerloket
omgeving via de website https://werknemer.loket.nl. Vul uw gebruikersnaam en
wachtwoord in.
2. Op de startpagina van het Werknemerloket kunt u uw verlofsaldi raadplegen en een nieuwe
verlofaanvraag indienen. Voor een volledig overzicht van uw verlof, kunt u rechtsonder
klikken op: ‘Naar verlofpagina’ of u gaat links naar ‘HRM’ en klikt dan op ‘Verlof’.
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3. U komt uit bij uw verlofgegevens. In dit scherm ziet u uw verlofsaldi, kunt u verlofaanvragen
inzien en indienen en de verlofkaart downloaden.

4. Voor het indienen van uw verlofaanvraag, vult u de betreffende velden in en klikt u
vervolgens op aanvragen. Ook kunt u eventueel een opmerking ingeven, bijvoorbeeld de
reden waarom u verlof aanvraagt. Klik vervolgens op aanvragen en uw verlofaanvraag komt
terug bij het veld “Overzicht Verlofaanvragen”.
Let op! Zodra u klikt op “Aanvragen” wordt er direct een e-mail verstuurd naar uw
werkgever dat u verlof heeft aangevraagd. Zij handelen uw verlofaanvraag verder af.
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Verlofaanvraag intrekken
1. U kunt uw verlofaanvraag nog intrekken zolang de aanvraag nog niet is afgehandeld. Log
weer in op https://werknemer.loket.nl en ga op de “Startpagina” naar “Ingediende
Aanvragen” aan de rechterzijde van de pagina. Klik op het “pijltje” naast Verlof en daarna op
intrekken en stuur (indien van toepassing) een aangepaste verlofaanvraag in.
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Vragen over Werknemerloket
Helpdeskportaal

Het Werknemerloket beschikt over een helpdeskportaal. Dit portaal is op de inlogpagina van uw
Werknemerloket te raadplegen via de link aan de rechterzijde.
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