Handleiding
my.tentoo voor flexwerkers en freelancers

Met deze handleiding weet je precies wat er allemaal mogelijk is op my.tentoo.nl. De online portal
waar je jouw werkbriefjes invoert.

Het menu van my.tentoo bestaat uit de volgende onderwerpen:
 Persoonlijke gegevens
 Werkbriefjes
 Loonstroken
 Jaaropgaven
 Opdrachtgevers
 Ziekmeldingen
 Aanbiedingen
Ieder onderwerp wordt in deze handleiding kort uitgelegd. Heb je een vraag waar deze handleiding
geen antwoord op geeft? Neem dan contact op met onze adviseurs via 020 420 20 70 of
info@tentoo.nl. Zij helpen je graag.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het onderwerp Persoonlijke gegevens valt uiteen in zes onderwerpen. Ieder onderwerp wordt
hieronder kort uitgelegd.


Persoonlijke gegevens
Op deze pagina staan jouw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Ga je
verhuizen? Ga je een ander e-mailadres gebruiken? Of is een van de gegevens niet correct?
Dan kun je dat op deze pagina eenvoudig wijzigen. Deze wijziging wordt dan direct
doorgevoerd in ons systeem.



Overeenkomsten
Op deze pagina vind je al jouw overeenkomsten met Tentoo. Iedere overeenkomst kun je als
PDF-bestand downloaden.



Nieuwsbrief
Ben je nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief van Tentoo? Dan kun je je hier aanmelden.



Wachtwoord wijzigen
Je kunt eenvoudig je wachtwoord voor my.tentoo wijzigen. Op deze pagina vul je je huidige
wachtwoord in en twee keer je nieuwe wachtwoord.
Let op; je nieuwe wachtwoord dient aan enkele voorwaarden te voldoen. In het oranje blok
aan de rechterzijde zie je de eisen voor het nieuwe wachtwoord.



Instellingen
Je kunt de instellingen van my.tentoo veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop
data worden gepresenteerd. Kies je voor DD-MM-JJJJ of heb je liever MM-DD-JJJJ?
Op deze pagina kun je dit helemaal zelf instellen.



Privacyverklaring
Benieuwd naar de privacyverklaring van Tentoo? Je kunt deze verklaring hier lezen.

WERKBRIEFJES

Het onderwerp Werkbriefjes valt uiteen in twee onderwerpen.


Overzicht
Op deze pagina staat het volledige overzicht van je werkbriefjes. Je ziet ingevoerde
werkbriefjes en de status daarvan. Ook zie je werkbriefjes staan die nog niet zijn verwerkt en
uitbetaald en werkbriefjes die je nog moet versturen naar je opdrachtgever.



Invoeren
Voor het invoeren van een werkbrief, hebben wij een aparte handleiding gemaakt. Deze kun
je via deze link downloaden.

LOONSTROKEN

Het onderwerp Loonstroken is een pagina waar je al jouw loonstroken van Tentoo kunt terugvinden.
Selecteer een jaar en je ziet alle loonstroken van dat jaar.
Klik vervolgens op een loonstrook die je wilt inzien. De loonstrook opent als PDF-bestand.

JAAROPGAVEN

Het onderwerp Jaaropgaven is een pagina waar je al jouw jaaropgaven van Tentoo kunt terugvinden.
Klik op een jaaropgave en deze opent als PDF-bestand.
Het is mogelijk om meerdere jaaropgaven uit één jaar te zien. Je hebt dan voor meerdere
werkmaatschappijen van Tentoo gewerkt.

OPDRACHTGEVERS

Bij het onderwerp Opdrachtgevers vind je het overzicht van alle opdrachtgevers waar je via Tentoo
voor werkt.

Klik op de groene button Bewerken om de gegevens van een opdrachtgever te wijzigen of aan te
vullen. Zie hiervoor onderstaand printscreen.
Je kunt hier ook de gegevens van een contactpersoon bij deze opdrachtgever wijzigen. Klik hiertoe op
de naam van de contactpersoon. Vervolgens kun je de gegevens aanvullen of veranderen.

ZIEKMELDINGEN

Het onderwerp Ziekmeldingen valt uiteen in drie onderwerpen.


Overzicht ziekmeldingen
Op deze pagina staat het overzicht van al je ziekmeldingen.
Je ziet de datum van je ziek- en betermelding. Ook het aantal dagen per ziektegeval wordt
vermeld.



Ziekmelden
Ben je ziek? Dan meld je dat telefonisch aan Tentoo via 020 420 20 70. Vergeet niet om jezelf
ook ziek te melden bij je opdrachtgever.



Betermelden
Ben je weer beter en ga je weer aan het werk? Dan kun jij je via deze pagina bij ons beter
melden. Je hoeft dan geen telefonisch contact met ons op te nemen.

AANBIEDINGEN

Bij Tentoo heb je de mogelijkheid om verzekeringen af te sluiten en met korting opleiding te volgen
bij het NTI. Heb je hier interesse in? Klik dan op de pagina’s Verzekeringen of Opleidingen.

