
Handleiding Webportal  

1. Ga naar de website van Groen Uitzendburo: 

www.groen-uitzendburo.nl. 

2. Klik linksboven op inloggen. 

3. Je komt op de urenregistratiepagina, klik      

op inloggen kandidaat. 

4. Vul je inlognaam en wachtwoord in en klik op 

inloggen. 

5. Klik bovenin de balk op werkbrieven en klik op 

indienen. 

6. Klik bij plaatsing op het bedrijf waar je nu 

werkt en kies bij periode de week waarvoor jij 

je uren wilt indienen, klik daarna op verder. 

7. Bij declaratie staat leeg, klik hier op en kies om 
gewerkte uren in te voeren op normale uren. 
Vul per dag in hoeveel uren je hebt gewerkt 
door op het vakje onder de dag te klikken. Let 
bij het invullen van de uren op dat je de telling 
van de uren als volgt afrond:  
15 minuten = 0.25 | 30 minuten = 0.5 |  
45 minuten = 0.75.  
Wanneer je ook gebruik maakt van werktijden 
(begin- en eindtijd en pauze), dan vul je deze wel 
in op daadwerkelijke minuten. Voorbeeld: Je start 
om 08:15 uur en je werkt tot 17:15 uur, je hebt 
0.45 minuten pauze. Gewerkte uren: 8.25. 

8. (Dit punt is optioneel, ga verder naar punt 9 als 

dit niet van toepassing is voor jou)  

Als je vakantie-uren uitbetaald wil krijgen of de 

kilometers wil vergoeden als dat van 

toepassing is, klik dan op nog een regel 

toevoegen rechts onderaan (er verschijnt een 

nieuwe regel) en kies bij declaratie voor 

uitbetalen vakantie-uren of 

kilometervergoeding. Vul weer per dag in 

hoeveel uur je uitbetaald wil krijgen of hoeveel 

kilometers je wil vergoeden. 

9. Klik op alleen opslaan (links onderaan) als je de 

ingevoerde gegevens tijdelijk wil opslaan 

zodat je ze nog kan veranderen. Klik op 

verzenden (rechts onderaan) als je de 

ingevoerde uren definitief wil opslaan en 

verzenden.  

10. Als de gegevens verzonden zijn komt er een 

scherm in beeld waarop te zien is dat je je 

uren en eventuele andere declaraties hebt 

ingediend. Nu is het aan de werkgever om 

deze uren goed te keuren, in het scherm 

kan je ook zien wanneer dat verwerkt is. 

11. Je kunt nu afsluiten. 
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http://www.groen-uitzendburo.nl/

