
Mijn Senzer
De persoonlijke online omgeving voor 
medewerkers van Senzer



Senzer gaat over op Mijn Senzer
Wat is Mijn.Senzer.nl?
Dit is een website waar je jouw salarisstroken, jaaropgaven en onder andere jouw 
verlofkaarten kunt bekijken. Dit betekent dus ook dat je jouw salarisstroken en 
jaaropgaven niet meer per post zult ontvangen, maar dat je ze kunt bekijken op je 
computer, tablet of smartphone. Super handig!

.Senzer.nl



Met Mijn.Senzer.nl kun je:

bij jouw salarisstroken

jouw persoonlijke gegevens inzien

bij jouw jaaropgaven

bij jouw verlofkaart

persoonlijke gegevens wijzigen



Klaar om in te loggen?
Ga naar het internet en vul https://mijn.Senzer.nl in op jouw computer, tablet of smartphone:

Https://mijn.senzer.nl

Sla het internet adres op bij je
favorieten.



vanaf iedere locatie, ook thuis

op ieder moment van de dag

vanaf iedere computer, tablet of smartphone

Je kunt altijd en overal inloggen:



Stel je wachtwoord in
Heb je https://mijn.senzer.nl ingetoetst, dan kom je op deze pagina terecht. Klik daarbij op 
‘wachtwoord vergeten’ om een account aan te maken. Dit hoef je maar 1 keer te doen.



Vul je personeelsnummer in
Als je op ‘wachtwoord vergeten’ heb geklikt kom je op het volgende scherm. Vul bij 
‘Gebruikersnaam’ jouw personeelsnummer in. Deze vind je op jouw loonstrook of vraag aan je 
leidinggevende wat jouw personeelsnummer is.



Je krijgt een e-mail
Je wachtwoord wordt verstuurd naar het e-mailadres wat je hebt ingevuld op het formulier. Heb je 
geen mail ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid in jouw SPAM box.

In deze mail staat een link waarmee jij jouw account kan activeren. Klik op deze link. 

Je account is geactiveerd en je gaat automatisch weer naar mijn.senzer.nl.
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Je bent er bijna!
Om in te loggen moet je een test doorlopen om vast te stellen dat je een persoon bent en geen 
robot. Hiermee wordt jouw privacy beschermd. Deze test bestaat uit vakken met afbeeldingen. Ze 
vragen je om alle vakken aan te klikken met bijv. auto’s. Klik deze aan. 



Mijn details
Je bent ingelogd! Nu kun je vanuit het startscherm naar mijn details. Hier kun je alles vinden wat met 
jou te maken heeft. Oftewel jouw persoonlijke omgeving. Je kunt er via twee manieren komen:

Klik op de tegel (vierkant blok) mijn details

Klik op de tab mijn details, of



Mijn details: gegevens
Als je hebt geklikt op Mijn details zie je de volgende pagina. Jouw persoonlijke omgeving opent altijd 
met jouw gegevens. Dit zijn zowel persoonlijke gegevens, als gegevens over jouw dienstverband. 
Klik hiervoor op een paarse balk. 



Wil je jouw gegevens wijzigen?
Als je op het potlood klikt, kun je jouw gegevens wijzigen. Wil je meer informatie? Klik dan op de    i

Jouw privé e-mailadres wordt alleen 
gebruikt om jouw wachtwoord naar 
toe te sturen, wanneer je deze wilt 
resetten. 

Ben je klaar met wijzigen, klik dan op 
‘bevestig’.

Wil je toch niets wijzigen, klik dan op 
het mapje in de balk.



Een nieuw adres?
Klik op het plus teken (+) in de paarse balk ‘Adressen’. Zo kom je in het scherm waar je jouw adres 
kan wijzigen.



Wijzigen van adres
Wijzig hier jouw adres. Wil je meer informatie? Klik dan op de i

Ben je klaar met wijzigen, klik dan op 
‘bevestig’.

Wil je toch niets wijzigen, klik dan op 
het mapje in de balk.

Wijkt jouw postadres af van jouw
woonadres, neem dan contact op
met de personeelsadministratie.



Mijn details: overzichten
In het linker menu kun je ook naar overzichten gaan. Daar vind je jouw salarisstroken, je 
jaaropgaven en jouw actuele verlofkaart.

Klik op de paperclip om 
een document te openen.



Mijn details: Toeslagen
Heb je één of meerdere toeslagen op jouw salaris, dan kun je deze terugvinden 
onder de menuoptie ‘toeslagen’.



Mijn details: noodnummer
Je kunt ervoor kiezen om een contactpersoon op te geven die Senzer kan bereiken in het geval van 
nood. Dit doe je via de menuoptie ‘noodnummer’.

Een contactpersoon voeg je toe via het 
plusteken in de paarse balk 
‘noodnummer’. 

Wil je de gegevens van jouw 
contactpersoon wijzigen, dan kan 
dat via het potlood teken.



Mijn details: naamgebruik
Bij de optie ‘naamgebruik’ kun je aangeven met welke naam Senzer jou mag aanschrijven, wanneer 
er sprake is van geregistreerd partnerschap of een huwelijk. 

Je kunt hiervoor de gegevens van jouw 
partner toevoegen en daarbij 
aangeven of hij/zij jouw 
contactpersoon in geval van nood is.



Mijn details: jubileum
Om jubileumdata te bepalen, wordt uitgegaan van de datum in dienst. Hier kan nog een periode 
afgehaald zijn, omdat er sprake is geweest van aaneengesloten dienstverbanden zoals een naadloze 
overname in het kader van de Wsw. Deze data zijn terug te vinden onder de menuoptie ‘jubileum’.

Een overheidsjubileum is alleen
voor ambtenaren.

Welke jubileumdata van toepassing
zijn, is geregeld in de regeling
jubilea, rouw en trouw. Heb je hier
vragen over, stel deze dan aan jouw
leidinggevende.



Tenslotte

Doe je een tijdje niks, dan word je uit automatisch uitgelogd. Dit is voor de veiligheid 
van jouw eigen gegevens.

Ben je klaar, meld je dan af via ‘afmelden’ rechts bovenin de hoek.

Vragen?
Heb je na het zien van deze presentatie nog vragen, neem dan 

gerust contact op met de personeelsadministratie of jouw 
eigen leidinggevende.
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