
Samen 
maken we 

MyVDL 
tot een succes!

MyVDL zelf online je 
personeelszaken regelen 



Beste collega,

Zelf je persoonlijke gegevens wijzigen, op elk moment je 
salarisstroken inzien of je contractgegevens bekijken?  
Met MyVDL, het nieuwe personeels- en salarissysteem  
van VDL, kun jij online een aantal personeelszaken zelf regelen 
en heb je makkelijk en snel toegang tot je eigen gegevens.  

Wat is MyVDL? 
Vanaf januari 2021 gaat MyVDL live! MyVDL is een HR-platform (personeels- en 

salarissysteem) voor medewerkers, leidinggevenden en P&O-professionals van VDL Groep.  

De leverancier van het platform is Visma Raet. Met MyVDL helpen we medewerkers en 

leidinggevenden om processen op het gebied van personeelszaken op de juiste manier (op) te 

volgen. Zo houden we informatie up-to-date, veilig en conform wet- en regelgeving. 

Dat geldt voor alle HR-onderdelen zoals personeelsgegevens, salarisverwerking, in- en 

uitdiensttreding, contractwijzigingen, ziekteverzuim en opleidingsmogelijkheden. In MyVDL 

worden de afspraken vastgelegd die je samen met je leidinggevende hebt gemaakt. 

Sneak preview!
Bekijk de instructievideo’s op 

www.vdlgroep.com/myvdl. 

Hier vind je alle informatie 

over MyVDL. 



Onderdelen in MyVDL
MyVDL bestaat uit verschillende onderdelen. Welke onderdelen voor jou van toepassing zijn, 

is afhankelijk van de rol die je hebt in MyVDL. In MyVDL werk je met vastgestelde werk-

processen, waarbij automatisch de juiste documenten worden gegenereerd. Daarnaast 

ontvang je meldingen via e-mail als er een bericht of document voor je klaarstaat. 

Uitgangspunten
• MyVDL is 1 HR-platform voor alle VDL-bedrijven.

• MyVDL is ingericht op de basisprocessen, niet op uitzonderingen. 

•  Regie en verantwoordelijkheid liggen zoveel mogelijk bij de medewerker en leidinggevende. 

•  Niet alles is 1 januari 2021 gereed. MyVDL blijft in ontwikkeling en nieuwe onderdelen en 

documenten zullen in de toekomst worden toegevoegd.

Mijn dossier
•  Salarisstroken en 

jaaropgaven  
(vanaf oktober 2015)

• Contractgegevens 

Rapportages 
•  Afhankelijk van je rol in 

MyVDL zie je bepaalde 
rapportages

Verzuim (Dotweb Cloud):
•  Dotweb Cloud is de vervanger van 

Verzuimsignaal 
•  Opvolging van het  

ziekteverzuim

MyVDL Talent (Talentsoft): 
• Opleidingen
•    Functioneren en beoordelen 

MyVDL Talent wordt in de  
loop van 2021 gefaseerd  
geïntroduceerd.

Self Service (YouForce)
Medewerker
•  Je persoonlijke gegevens aanvullen en 

wijzigen (adres-, bank- en bereikbaarheids-
gegevens, etc.)

•  Werkgeversverklaring aanvragen
•  Verlof (waar een overeenkomst voor  

nodig is) aanvragen 

Manager:
•  Nieuwe medewerker opvoeren  

(nieuw: opvoeren van uitzendkrachten!)
•  Contractwijzigingen
•  Verzuim doorgeven 
•  Verlof goed-/afkeuren



Wat betekent MyVDL voor jou?
Met MyVDL heb je zelf op elk moment online inzage in je eigen gegevens. 

  
Gegevens

  
Contract

 
Aanvragen

 
Meldingen

Delegeren

 
Rapport

Je persoonlijke gegevens 

(bijvoorbeeld je adresgegevens) 

zelf inzien, aanvullen en wijzigen

Je contractgegevens 

online op één centrale plek

Automatische meldingen via e-mail 

wanneer er een nieuw bericht of 

document klaarstaat (bijvoorbeeld 

salarisstrook, uitnodiging voor 

opleiding, document beoordelings-

gesprek, goedkeur ouderschapsverlof)

Overzicht actuele personeels-

gegevens van medewerkers van  

jouw afdeling(en)

Zelf mutaties opvoeren (bijv. nieuwe 

medewerkers, uitzendkrachten, 

contractwijzigingen, etc.) = snelheid 

Juiste opvolging van HR-processen  

met het juiste document (conform 

wetgeving, cao en bedrijfsreglement)

Status over goed-/afkeur van 

aanvragen ligt vast en kun jij 

(én ook de medewerker) altijd inzien

Automatische meldingen 

en taken via e-mail 

Je kunt bepaalde taken 

delegeren 

Inzicht in up-to-date 

management- en 

stuurinformatie

LeidinggevendeMedewerker

 
Salaris

Je salarisstroken en 

jaaropgaven downloaden

Status over goed-/afkeur van 

aanvragen ligt vast en kun jij (én ook 

jouw leidinggevende) altijd inzien 



•    Begin januari 2021 ontvang je een e-mail  

voor toegang tot MyVDL op je  

privé e-mailadres.

•    De afzender van de e-mail is  

noreply@youforce.com.

•    E-mail niet ontvangen? Check je spambox.

•    Klik op de link in de mail en  

volg de instructies.

•    Download de PingID-app op je 

smartphone (via de App Store of  

Google Play). Bij het inloggen wordt 

gevraagd om een extra inlogcode.  

Deze code wordt automatisch 

aangemaakt in de PingID-app. Scan  

de QR-code en je kunt veilig inloggen.  

Inloggen en aan de slag

1

2

Je ontvangt een mail 

Activeer jouw MyVDL (YouForce) account

Hulp nodig?  

Bekijk de instructiefilm  

‘Inloggen MyVDL’ op  

www.vdlgroep.com/myvdl

 

Stap 2 
Na het klikken op de link in de e-mail, volgende schermen: 
 

A. Welkomstscherm 
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•     Bekijk de video ‘Introductie MyVDL’ 

(medewerker en manager) op  

www.vdlgroep.com/myvdl om  

te zien hoe MyVDL werkt en welke 

zaken je zelf kunt doen. 

•     Je loonstrook van januari 2021  

heeft een nieuw jasje.

•    Controleer je gegevens in ‘Self Service’. 

•    Vul aan en/of wijzig je gegevens  

indien nodig. 

3

5

4

Introductie MyVDL

Nieuwe loonstrook

Check je gegevens

Inloggen en aan de slag

Volgnummer 1

Salarisspecificatie

Februari 2020

Algemeen
Bedrijfsnaam Testbedrijf VD Leegte Metaal
CAO naam 503 VDL 824
Medewerkercode T1059
Geboortedatum 01-01-1990
Datum indienst 01-02-2020
Kostenplaats * VD Leegte Metaal B.V.
Functie * 0.00.00
Nummer ikv 2.003
Contr. onbep./bep. tijd Bepaalde tijd
Schriftelijke arbeidsovk Ja
Oproepovereenkomst Nee
Loonheffingstabel Wit
Loonheffingskorting Ja
Heffingskortingen Nederland
Tariefpercentage 41,37
Jaarloon bijz. bel. 23.510
Minimumloon : 1.392,51
Deeltijdfactor 0,842105
Uren per week 32
Uurloon (KM) 15,18
Periodesalaris fulltime 2.500,00
# Kilometers w-w 134

De heer
T. Test
Diemerkade 1
1111 AA DIEMEN

Rekeningnummer Omschrijving Bedragen
Per kas 1.899,02

Berekening
Looncomponent Bruto Fiscaal loon ZVW loon SV loon
Salaris 2.105,26 2.105,26 2.105,26
Pensioenpremie -128,72 -128,72 -128,72
SWWM-premie -9,10 -9,10 -9,10
WIA-werknemersverz. -8,22 -8,22 -8,22
Loonheffing -215,67

------------ ------------ ------------
Sub-totaal Vaste beloningen 1.743,55 1.959,22 1.959,22

Reiskosten woon-werk 155,47
------------

Sub-totaal Onbelaste beloningen 155,47

Totaal periode 1.899,02 1.959,22 1.959,22

Aantallen
Omschrijving Periode T/m periode
Werkdagen (periode) 20 20

Bedragen
Omschrijving Periode T/m periode
Fiscaal loon 1.959,22 1.959,22
Loonheffing 215,67 215,67
SV loon 1.959,22 1.959,22
Arbeidskorting 302,50 302,50
Salaris 2.105,26 2.105,26
Reservering vakantietoeslag 168,42 168,42
Pensioenpremie -128,72 -128,72
WIA-werknemersverz. -8,22 -8,22
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E-mailadres

Om toegang te krijgen tot MyVDL, hebben we jouw privé e-mailadres nodig.  

Heb je je e-mailadres nog niet doorgegeven? Doe dit dan alsnog, zodat ook  

jij optimaal gebruik kunt maken van MyVDL. Geef je e-mailadres door aan  

het MyVDL-aanspreekpunt van jouw bedrijf (zie achterkant). 

Tot slot

Persoonlijk contact is 
én blijft belangrijk 
De grootste verandering is dat we van  

papier naar digitaal gaan. MyVDL is daarbij 

uitsluitend bedoeld als ondersteuning.  

We hechten veel waarde aan persoonlijk 

contact en daarom is het belangrijk om altijd 

in gesprek te blijven met je leidinggevende.  

Veiligheid 
VDL Groep hecht grote waarde aan het 

veilig omgaan met persoonlijke gegevens. 

Ook in MyVDL is de veiligheid van jouw 

personeelsgegevens gewaarborgd. Onze 

leverancier VismaRaet is marktleider op het 

gebied van salaris- en personeelssystemen. 



Vragen over MyVDL 

Heb je vragen over MyVDL? 
Kijk dan op www.vdlgroep.com/myvdl. 

Op deze website vind je instructievideo’s, 

handleidingen en veelgestelde vragen. 

Voor hulp of vragen kun je ook terecht 

bij één van de MyVDL-aanspreekpunten  

van jouw bedrijf. 

Contactpersonen
Op de website vind je de MyVDL 

contactpersoon voor jouw bedrijf.

Meer info  

Wil je meer weten over 

MyVDL, kijk dan op 

www.vdlgroep.com/myvdl 


