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Meebewegen in een complexere wereld vraagt om 

een goede businesspartner die uw organisatie 

snapt en waarde toevoegt.

Onze ambitie



Agenda Inspiratiesessie

• Korte terugblik op vorige inspiratiesessie

• Deel 1

• Korte pauze

• Deel 2

• Vragen & afsluiting

• Lunch



Huishoudelijke mededelingen

Na deel 1 korte pauze …

met …..



Huishoudelijke mededelingen

Na deel 2 … vragen en afsluiting

daarna  …..



Wij wensen u veel plezier en veel inspiratie toe



Korte terugblik



Agenda Inspiratiesessie

 Deel 1

• Loonheffingsverklaring in Self Service

• Attenderen per mail via Document Generator

• Gespreksverslagen in Self Service

• SAML het nieuwe extended single sign on (XSSO)



Loonheffingsverklaring in Self Service

Self Service Personeelsdossier

Start wijzigen 
Loonheffingskorting

(medewerker)

Document Generator

Loonheffingsverklaring

Automatische mutatie
(Beaufort)

confirmatie

Ja

Nee

Bevestiging per mail



Attenderen per mail via Document Generator

In workflows bestaat de mogelijkheid tot:

• Informeren (melding ‘te-doen’ lijst)

• Notificeren (notificatiemail, altijd ‘terug’)

• Knelpunten: relatief weinig flexibel en informatieberichten zijn summier

Combinatie van Document Generator en ‘Aanvullende e-mail’ biedt mooie mogelijkheden!

• Eigen templates maken o.b.v. zelf geselecteerde informatie

• Templates zowel te gebruiken als directe e-mail tekst en als bijlage

• Ook te mailen naar betrokkenen die geen onderdeel zijn van de workflow

• Bijvoorbeeld: ICT, Roosterbureau, maar ook rollen in workflow maar dan met meer info



Attenderen per mail via Document Generator



Gespreksverslagen in Self Service

Self Service Personeelsdossier
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SAML, het nieuwe Single Sign On



SAML, het nieuwe Single Sign On

• Bekende optie in Youforce: ‘eXtended Single Sign On’ : XSSO

• Inloggen via bedrijfsnetwerk werkgever

• Youforce gekoppeld met ‘Active Directory’

• Wie werkt er met XSSO? Ervaringen?

Handige optie, maar….

• Werkt alleen als je bij werkgever bent ingelogd

• Buiten netwerk werkgever geen, of andere logingegevens (van Youforce zelf)

• Gebruikers werken steeds meer 24/7,daardoor neemt gebruik buiten kantoor(tijden) af…



SAML, het nieuwe Single Sign On

• Trend: steeds meer werken ‘in de cloud’

• Single Sign On werkt niet voor cloudoplossingen

• Hiervoor is een ‘taal’ ontwikkeld: SAML ‘Secure Assertion Markup Language’

• Definitie: SAML is een standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens 

tussen verschillende (internet)domeinen. 

Hoe het werkt: 

• Er is een ‘Identity Provider’ > bijvoorbeeld de werkgever

• Er is een ‘Service Provider’ > Youforce (Raet)

• Je logt in op het werkgeversportaal of een aparte Youforce ‘url’ (bijv. login.youforce.biz/AAG)

• Je voert gebruikersnaam en wachtwoord van je werkgever in en je komt in Youforce terecht



SAML, het nieuwe Single Sign On

Je kunt SAML zien als de opvolger van Single Sign On. 

Het is eigenlijk een vorm van SSO, maar dan een vorm die ook inloggen 

ook van buiten het bedrijfsnetwerk ondersteunt. 

SAML is overigens een ‘taal’ die ook voor allerlei andere applicaties 

gebruikt kan worden. Het is niet iets specifieks voor Youforce, maar 

Youforce kan ook op basis van deze ‘taal’ werken.



Als je er eenmaal aan geproefd hebt, wil je niet anders

Kwaliteit Gemoedelijkheid

Professioneel Innovatie

Vertrouwd

Den Bosch Praktisch Samen 
Succesvol



Agenda Inspiratiesessie

 Deel 2

• MKSA in Self Service

• Waterdichte controle en signalering op de ketenbepaling

• Aanzeggen in Self Service

• Transitievergoeding in Self Service

• Optimalisatie gebruikersondersteuning



Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden in Self Service



Ketenbepaling

2 jaar

Contract 3Contract 2Contract 1

verlenging 1 verlenging 2 verlenging 3

Contract
onbepaalde tijd

Maximaal 3 contracten, zolang de totale duur van de drie contracten niet langer is dan 2 

jaar. Wanneer een onderbreking meer dan 6 maanden is, start de keten opnieuw. 



22

Verlengen dienstverband

2 jaar

Contract 3Contract 2Contract 1

verlenging 1 verlenging 2 verlenging 3

Contract
onbepaalde tijdContract 1

Contract 2
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Indiensttreding

Contract 2

Contract 1

< 6 mnd

Contract 2

Contract 1

> 6 mnd

Contract 2

Contract 1
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Flexibiliteit

Maximale flexibiliteit door handmatig ingrijpen:

 Uitzendperiode

 Meerdere instellingen

 Enz.



 CAO-afspraken en afwijkingen

 AOW-leeftijd 

 Leerlingen / duale opleidingen

 Medewerkers onder de 18 jaar
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Inrichting op maat
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Klant aan het woord

Joost van der Meijden

Sectormanager Bedrijfsvoering & Financiën



• De inrichting van een aantal rubrieken in Beaufort (AAG)

• De aanvulling van de betreffende workflows in Self Service (AAG)

• Het vullen van de rubrieken naar de huidige situatie (Klant)
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Implementatie in 3 stappen
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Aanzeggen in Self Service

Actieve Signalering Self Service Personeelsdossier
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Transitievergoeding in Self Service

• Als er sprake is van transitievergoeding > vaak handmatig door administratie

• Uiteraard ook mogelijk via Self Service, vergelijkbaar met ‘nieuw dienstverband’

Voordelen: 

• geen invoer in Beaufort

• geen eventuele overlap met registratienummers

• veel rubrieken/waarden vooraf ingevuld

• mogelijkheid tot signaalfunctie bij uitdiensttreding



Optimalisatie gebruikersondersteuning



Optimalisatie gebruikersondersteuning (algemeen)

• Hoe heb je ‘ondersteuning’ in de praktijk ingericht?

• Welke ervaringen? 

Spectrum : van ‘vraag-antwoord’ naar ‘pro actief en analytisch’

Doel: Tijdsbesparing op helpdesk … dus meer tijd voor ontwikkeling en kennisopbouw!

Onderscheid praktische ondersteuning en de mogelijkheden voor analytisch verbeteren.



Optimalisatie gebruikersondersteuning (praktisch)

Helpteksten en toelichtingen op formulieren

‘Quick Reference Cards’ en (beknopte) handleidingen

Echter: er wordt vaak slecht gelezen….

Praktische tip 1: keuzehulp workflow

Praktische tip 2: check playlist AAG

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKkXY1Yr4y9GSU07tJs6tR69RSJz8XQDC


Optimalisatie gebruikersondersteuning (analytisch)

Statistieken binnen Self Service

Wie werkt er veel met de statistieken?

Voorbeeld Statistieken



Optimalisatie gebruikersondersteuning (analytisch)

Absoluut onmisbaar 1: Gebruikersoverleg

• Actief goede punten en knelpunten signaleren

• Mogelijkheid tot directe ondersteuning / uitleg

Absoluut onmisbaar 2: Nieuwsberichten

• Laat zien dat knelpunten opgepakt worden!

• Actief informeren over wijzigingen voor gebruikers voorkomt vragen!

Nog andere tips over gebruikersondersteuning?



Vragen?

Onze belangrijkste succesfactor

Samen succesvol


