
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken 
 

  

Nieuwe handleiding webportal en 
gewijzigde handleiding Declaree 
Wij werken aan de portals om onze dienstverlening te verbeteren en de 
verwerking van administratieve gegevens gemakkelijk en veilig te laten 
verlopen. Zo is er nu ook een handleiding voor de webportal en is de 
handleiding voor Declaree gewijzigd. 
 
Handleiding webportal 
Sinds 11 januari 2022 heeft de SBOH een nieuwe webportal waar je de 
volgende zaken kunt regelen: 

• Invullen urenstaten. 
• Ophalen salarisstroken en jaaropgaven.  
• Doorgeven van wijzigingen in je NAW-gegevens en bankrekening.  
• Het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen. 

 
Hiervoor hebben we een handleiding ontwikkeld. Als je de handleiding via 
deze link opent, gebruik je automatisch de meest actuele versie. 
 
Gewijzigde handleiding Declaree 
De handleiding voor Declaree heeft een behoorlijke update gekregen. Het is 
dus zaak deze weer eens goed door te nemen. Belangrijkste wijzigingen: 

• Declaraties en rapporten die na drie maanden nog niet ingediend 
zijn, worden verwijderd. 

https://www.sboh.nl/component/acym/archive/135-nieuwe-handleiding-webportal-en-gewijzigde-handleiding-declaree?userid=34501-j6NRNbcBkjGQ5Q&tmpl=raw
https://www.sboh.nl/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=102&userid=34501&mailid=134


• Zoveel mogelijk één declaratieregel per dag per rapport aanhouden 
(alleen mogelijk wanneer ritten van dezelfde categorie elkaar 
opvolgen). 

• Uitleg hoe een adres toe te voegen aan je rit, zodat je per dag één 
declaratie aan kan maken. 

• Voorbeelden van hoe we de omschrijving graag zien en waarom. 
• Opmerkingenveld gebruiken om aan te geven waarom rapport niet 

compleet is en/of op wiens initiatief een cursus/congres is gevolgd.  
• Extra hoofdstuk over wijzigen/verwijderen rapporten. 

 
Als je de Declaree-handleiding via deze link opent, gebruik je automatisch 
de meest actuele versie. 
 
Vergeet geen toelichting te geven als je op vakantie gaat 
Met de zomervakantie voor de deur willen we je er nog extra op attenderen 
dat je een toelichting moet geven wanneer je een rapport indient waarbij je 
afwijkend declareert van vaste werkdagen in een maand. Denk aan vakantie, 
verlof, ziekte, ontkoppeling, einde opleiding etc. Rapporten zonder opgaaf 
van reden worden afgekeurd, met het verzoek om het rapport opnieuw in te 
dienen, voorzien van deze toelichting. Dit in verband met het bespoedigen 
van het beoordelingsproces. 
 
Vragen? 
Heb je vragen over de webportal of Declaree? Of ervaar je problemen met 
het gebruik ervan? Dan kun je ons bereiken op nummer 030 227 2700 of 
via de mail. 
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