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Heb je vragen over MyVDL?



Ga naar https://dots.attentia.be, of klik op de 
link in www.myvdl.be.
Gebruik bij voorkeur de browser Google 
Chrome.

Je krijgt dan het inlogscherm te zien.

Vul je gebruikersnaam en paswoord in en klik 
op aanmelden. 

OF 

Meld je aan via eID of itsme. 

Wil je jouw gegevens goed afschermen? 
Log dan altijd in via eID of itsme. In de 
instructie “Inloggen en reset paswoord” lees je 
hoe dit werkt.

Kijk op www.itsme.be voor meer informatie 
over itsme.

Voor het gebruik van eID heb je een eID
kaartlezer en de pincode van je eID nodig.

1. Inloggen
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https://dots.attentia.be (via Google Chrome) 
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Je bent ingelogd.

Je komt direct op het startscherm.
Hier zie je volgende “widgets”:

• “Welkom bij MyVDL”: link naar 
www.myvdl.be

• “Mijn openstaande taken”: 
• “Mijn ongelezen berichten“
• “Mijn tellers”
• “Mijn favoriete apps”
• “Mijn documenten”

1. Via de icoontjes rechtsboven 
ga je direct naar je taken en 
berichten.

2. Klik op het VDL logo linksboven 
om terug te gaan naar het 
startscherm.

2. Startscherm
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3. Mijn favoriete apps
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• Dots kalender: je eigen kalender 

• Tellers: actuele stand van je tellers

• Tijdsbeheer: kalenderitems en je tijdsregistraties/tikkingen

• Medewerkersgegevens: je persoonlijke gegevens

• Document management: al je loondocumenten

In de volgende slides vind je meer info per “app”.

Teamkalender: aan- en afwezigheden van je collega’s. Afhankelijk van de instellingen voor jouw bedrijf, heb je toegang tot deze app. Voor meer informatie, 
lees de instructie “Verlof”.
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4. Medewerkersgegevens
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Bij Medewerkersgegevens kun je je gegevens 
raadplegen:

1. Persoonlijke gegevens en 
2. Jobgegevens.

3. Een aantal gegevens kun je zelf ook 
aanpassen, bijvoorbeeld je 
“Contactgegevens”, “In noodgeval”.

4. Klik op het “potloodje” om aan te passen of op 
“Toevoegen” als je een lijn wilt toevoegen.

5. Klik daarna op “Bewaren”.

Voor meer informatie, lees de instructie of 
veelgestelde vragen “Medewerkersgegevens”.

Klik op het VDL logo linksboven om terug te gaan 
naar het startscherm.

De meeste aanpassingen worden ter goedkeuring naar de personeelsdienst gestuurd voor verdere verwerking. 

Voor iedereen is zowel een Zakelijk als Privé e-mail adres ingevuld. Het e-mailadres dat vermeld staat bij “Zakelijk e-mailadres” is je gebruikersnaam. Als je e-mail 
adres verandert, dan zal ook je gebruikersnaam aangepast worden. Je krijgt hiervoor dan een nieuwe activeringsmail.
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5. DOTS Kalender
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1. In je “DOTS Kalender” kun je je 
kalender per week, maand of jaar 
raadplegen.

2. Per dag zie je rechtsboven het aantal 
te werken uren, daarnaast ofwel je 
begintijd ofwel begin- en eindtijd 
(afhankelijk van je rooster)

3. Als je gebadget hebt, zie je linksonder 
je tikkingen. 

4. Als er een stippellijn voor de 
afwezigheid staat, dan is deze nog 
niet goedgekeurd door je 
leidinggevende.
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6. Verlof aanvragen 
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1. Als je verlof wilt aanvragen, selecteer 
dan in je DOTSkalender de dag(en) 
waarvoor je verlof wilt aanvragen en 
klik op “Afwezigheid”.

OF

2. Klik op “Nieuw”

3. Selecteer welk type verlof en de 
dag(en) die je wilt aanvragen.

4. Je verlofteller wordt hier aangepast.

5. Nadat je op “Bewaren” hebt geklikt, 
wordt er een melding naar je 
leidinggevende gestuurd. 

Verlof is pas definitief nadat dit door de 
leidinggevende is goedgekeurd. 
Bespreek je verlofplannen steeds 
VOORAF met je leidinggevende, en 
registreer pas daarna je aanvraag in 
MyVDL.
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7. Tellers
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1. Op de startpagina, zie je bij “Mijn 
tellers” de actuele status van je 
verloftellers. 

2. Wil je meer details? Klik op 
“Overzicht van de tellers” 

OF

3. Klik op “Tellers” bij “Mijn favoriete 
apps”
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8. Tijdsbeheer
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1. In tijdsbeheer kun je links 
“Kalenderitems” of 
“Tijdsregistraties” selecteren.

2. Bij “Tijdsregistraties” zie je je 
tikkingen. 

3. Bij “Kalenderitems” zie je een lijst 
met de afwezigheden uit je 
kalender. 

4. Via “Nieuw” kun je hier ook verlof 
aanvragen. 

5. Als er een stippellijn voor de 
afwezigheid staat, dan is deze nog 
niet goedgekeurd door je 
leidinggevende.

Klik op het VDL logo linksboven om 
terug te gaan naar het startscherm.

1 2

3 4

5

Inhoudsopgave



9. Mijn documenten
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1. Op de startpagina, klik je op de naam van het 
document om het document te openen.

2. Wil je alle documenten raadplegen? Klik dan 
op “alle documenten” 

OF

3. Klik op “Document Management” bij “Mijn 
favoriete apps”.

4. Je ziet nu al je documenten. 

5. Klik op “toegevoegd” om de volgorde aan te 
passen zodat het meest recente document 
bovenaan staat.

6. Klik hier om je loonbrief te openen of om het 
document te downloaden.
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10. Mijn openstaande taken
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1. Klik in de widget “Mijn openstaande taken” op 
“Al mijn taken” 

OF

2. Klik op de tegel van de taken die je wilt 
behandelen (bijvoorbeeld “later”).

3. Klik op de taak voor meer informatie of om je 
taak af te ronden.

4. En tot slot, “Te laat” gaat hier over taken die te 
laat zijn afgerond, niet over “te laat” komen !.
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11. Uitloggen

"
Klik rechtsboven op je  
gebruikersnaam en klik  
vervolgens op ‘Afmelden’.
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12. Heb je vragen over MyVDL?

" Kijk op de website www.myvdl.be. Bij de veel gestelde vragen of bij de instructies vind je meer informatie.

" Vraag je leidinggevende om hulp.

" Indien je er niet uitkomt, kun je terecht bij het MyVDL-aanspreekpunt van jouw organisatie.
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