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Inleiding 
 
In dit document wordt beschreven welke activiteiten u dient uit te voeren voor de aanlevering van de 
vereiste gegevens zodat wij kunnen overgaan tot (een juiste) verwerking van uw salaris bij uw nieuwe 
werkgever. 
 
U ontvangt vanuit het salarissysteem Youforce een e-mail van Dyade waarin wordt aangegeven op 
welke manier u het aanleveren van gegevens kunt starten. Afhankelijk of u recentelijk al bij uw nieuwe 
werkgever gewerkt heeft, of bij een werkgever waarvoor Dyade de personeels- en salarisadministratie 
verzorgt, zijn bepaalde gegevens en documenten al bij Dyade bekend. Het aanleveren van gegevens 
kent daarom 3 opties: 
 

1. U heeft (recentelijk) bij uw nieuwe werkgever gewerkt. 
2. U heeft (recentelijk) bij een werkgever gewerkt waarvoor Dyade de personeels- en 

salarisadministratie verzorgt. 
3. U bent nieuw bij Dyade. 
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1 Inloggen in Youforce 

1.1 U heeft (recentelijk) bij uw nieuwe werkgever gewerkt 
 
Als u (recentelijk) bij uw nieuwe werkgever heeft gewerkt kunt u gebruik maken van uw bestaande 
Youforce-account om in te loggen in Youforce. 
 

1.2 U heeft (recentelijk) bij een werkgever gewerkt waarvoor Dyade de 

personeels- en salarisadministratie verzorgt 
 

Omdat de registratie van gegevens in Youforce per werkgever is, wordt een nieuw Youforce-account 

aangemaakt. U krijgt daarom vanuit Youforce een e-mail met als onderwerp “Registratie Youforce”. In 

deze e-mail staat beschreven hoe u zich kunt registreren in Youforce voor uw nieuwe werkgever. 

1.3 U bent nieuw bij Dyade 
 

U krijgt vanuit Youforce een e-mail met als onderwerp “Registratie Youforce”. In deze e-mail staat 

beschreven hoe u zich kunt registreren in Youforce. 

2 Self Service openen en het aanleveren van gegevens starten 

2.1 U heeft (recentelijk) bij uw nieuwe werkgever gewerkt 
 

Per e-mail bent u er op geattendeerd dat in Self Service een taak is geopend voor het aanleveren van 
gegevens. Nadat u bent ingelogd in Youforce klikt u op de tegel Self Service. 

 

 
 

Omdat bepaalde gegevens en documenten al bekend zijn, zal Dyade een taak opstarten waarin u wordt 
gevraagd om nog ontbrekende of verouderde documenten aan te leveren en uw gegevens te 
controleren. Deze taak kunt u terugvinden in “Te doen” in het menu links. Door op de regel te klikken 
opent u de taak. 
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2.2 U heeft (recentelijk) bij een werkgever gewerkt waarvoor Dyade de 

personeels- en salarisadministratie verzorgt 
 

Per e-mail bent u er op geattendeerd dat in Self Service een taak is geopend voor het aanleveren van 
gegevens. Nadat u bent ingelogd in Youforce klikt u op de tegel Self Service. 

 

 
 

Omdat bepaalde gegevens en documenten al bekend zijn, zal Dyade een taak opstarten waarin u wordt 
gevraagd om nog ontbrekende of verouderde documenten aan te leveren en uw gegevens te 
controleren. Deze taak kunt u terugvinden in “Te doen” in het menu links. Door op de regel te klikken 
opent u de taak. 

 

 

2.3 U bent nieuw bij Dyade 
 

Per e-mail is u verzocht uw gegevens aan te leveren via Self Service. Nadat u bent ingelogd in Youforce 
klikt u op de tegel Self Service. 

 

 
 

Vervolgens klikt u binnen Self Service op de tegel “Aanleveren gegevens” onder “Start” in het menu 
links. 
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3 Het aanleveren van gegevens afhandelen 
 
Binnen de taak “Aanleveren gegevens” kunt u uw gegevens aanleveren, aanvullen en controleren. 
Daarnaast kunt u voor uw dienstverband (verplichte) documenten insturen. 
 
Het formulier heeft verschillende pagina’s. Door middel van de knop “verder” en “terug” kunt u van 
pagina wisselen. 

 

 
 

Als in het veld met de omschrijving een * is opgenomen, betekent dit dat dit een verplicht veld is. Als er 
geen gegevens zijn ingevoerd in een verplicht veld wordt u hierop geattendeerd op het moment dat u 
van pagina wilt wisselen. 

In sommige velden zijn controles opgenomen waarmee gecontroleerd wordt of de ingevoerde waarde 
mogelijk is (geen inhoudelijke controle) of dat er een relatie is met een ander veld dat nog moet worden 
ingevuld. Bij een mogelijke fout in een veld wordt u hier ook op geattendeerd als u van pagina wisselt. 

 

Als achter een veld een vergrootglas is opgenomen, betekent dit dat u door middel van deze knop u een 

voor gedefinieerde waarde kunt selecteren. Staat er een kalender achter het betreffende veld, kunt u 

een datum selecteren via deze knop. U kunt echter ook een datum invoeren zonder gebruik te maken 

van deze knop. 

4 Toevoegen bijlagen en keuze toepassen loonheffingskorting  
 

Via de paperclip linksboven in uw scherm kunt u bijlagen toevoegen aan het formulier. Voor een 

correcte verwerking is het van belang dat ieder verschillend soort document als aparte bijlage wordt 

toegevoegd en uit de naam van de bijlage blijkt wat voor soort document het betreft (bijvoorbeeld ID-

bewijs, diploma ed.). Zet een vink achter ieder document dat u als bijlage instuurt via dit formulier. 
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Als laatste moet u aangeven of de loonheffingskorting op uw loon moet worden toegepast. 

Nadat u dit heeft gedaan kunt u alle gegevens insturen naar uw leidinggevende door eerst te klikken op 

de knop “Verder” en daarna op de knop “Verzenden” ( ). 

5 Onvolledige aanlevering 
 

Indien de aangeleverde gegevens nog niet compleet zijn wordt, nadat het formulier “Aanleveren 
gegevens” is geaccordeerd door uw leidinggevende en is verwerkt door Dyade, de taak “Naleveren 
gegevens” worden opgestart. Per e-mail wordt u gewezen op het feit dat in Self Service een taak voor u 
is aangemaakt in “Te doen”. 

 

 
 

Als u het formulier opent is aangegeven welke gegevens nog moeten worden aangeleverd voor een 
(correcte) betaling van uw salaris. De ontbrekende gegevens kunt u hierna via het formulier “nalevering 
gegevens” alsnog insturen. 


