Handleiding ‘Mijn Werkplein’
Via ‘Mijn Werkplein’ kunt u op elk moment van de dag uw eigen gegevens inzien. Ook
kunt u een deel van uw gegevens zelf wijzigen. In deze handleiding kunt u stap voor
stap lezen hoe ‘Mijn Werkplein’ werkt en wat u er mee kunt.

Inloggen op Mijn Werkplein
Stap 1
U gaat via het internet naar https://www.wpda.nl/ en klikt op ‘Mijn Werkplein’.

Stap 2
U klikt op de knop ‘Log in op Mijn Mijn Werkplein’.

Stap 3
Klik op de knop ‘aanmelden met DigiD’

Stap 4
U logt in met uw DigiD code.
Heeft u nog geen DigiD code? Kijk op de laatste pagina van dit informatieblad hoe u een DigiD code aanvraagt.

Stap 5
Op uw scherm ziet u nu ‘Mijn Werkplein’. U bent ingelogd op uw persoonlijke pagina.

Wat kunt u inzien of zelf aanpassen?
Uw persoonlijke gegevens bekijken
Onder het kopje ‘Gegevens bekijken’ kunt u o.a. uw uitkeringsspecificaties en uw jaaropgave
bekijken. Ook kunt u uw eventuele afwezigheid/vakantie meldingen en schulden raadplegen.

Uw uitkeringsspecificaties en jaaropgaven printen
U kunt uw uitkeringsspecificaties of jaaropgaven ook zelf printen. Via het print icoontje,
rechtsboven in beeld

Uw gegevens aanpassen en uw afwezigheid doorgeven.
Onder het kopje ‘Zelf doen’, kunt u bijvoorbeeld uw inkomsten en afwezigheid/vakantie doorgeven,
maar ook uw contactgegevens (e-mail adres, telefoonnummers) en rekening nummer (IBAN nummer)
zelf wijzigen.

Uw inkomsten doorgeven via Mijn Werkplein
Stap 1
 Onder het kopje ‘Zelf doen’ klikt u links op ‘Inkomsten’ en geeft u de periode op waarover u
inkomsten wilt doorgeven.
 Vul vervolgens het keuzerondje ‘Ja’ in als u en/of uw partner inkomsten hebben ontvangen
over de aangegeven periode.
 Zie hieronder in ‘Stap 2’ hoe het scherm verder in te vullen.

Stap 2
 Vul in het onderstaande scherm alle gegevens in.
 Wanneer u een loonspecificatie of ander bewijsstuk wilt toevoegen klikt u op de groene button
‘Selecteer bewijsstuk’ (Let op: u kunt 1 bewijsstuk per inkomsten scherm uploaden).
 Klik vervolgens op ‘Inkomsten toevoegen’.
 Zie hieronder in ‘Stap 3’ het volgende scherm.

Stap 3
 Wanneer u meerdere inkomsten wilt doorgeven, klik op ‘Klik hier om inkomsten toe te voegen’.
 Herhaal vervolgens bovenstaande stappen.
 Wanneer u alle inkomsten heeft toegevoegd klikt u op ‘Akkoord en Verzenden’.
 Zie hieronder in ‘Stap 4’ het volgende scherm.

Stap 4
 In onderstaand overzicht ziet u een voorbeeld van doorgegeven inkomsten.
 Als u geen partner heeft, dan kunt u nu uitloggen.
 Als u wel een partner heeft, ga dan verder met ‘Stap 5’.

Stap 5
Heeft u een partner? Geef dan ook de inkomsten van uw partner door via Mijn Werkplein.




Uw partner kan nu inloggen op Mijn Werkplein met de eigen DigiD.
Als uw partner is ingelogd komt deze terecht in het onderstaande scherm.
Klik hier op ‘Akkoord’ voor het definitief doorgeven van de inkomsten van uw partner.

Heeft u nog vragen over Mijn Werkplein?
Neem dan contact op met de afdeling Hoogte en Duur, door te bellen met (0592) 39 16 00
of te mailen naar uitkering@wpda.nl

DigiD code aanvragen

DigiD staat voor 'Digitale Identiteit'.
Op internet kunt zichzelf legitimeren door in te loggen met uw eigen DigiD. Zo weten wij dat wij ook
echt met u te maken hebben.
Hoe kan ik DigiD aanvragen?




U kunt een DigiD-inlogcode aanvragen op de website van DigiD via
www.digid.nl/aanvragen.
Daarna ontvangt u binnen 5 werkdagen een activeringscode per post op het adres waarop
u bij uw eigen gemeente staat geregistreerd.
Met de activeringscode, uw gebruikersnaam en wachtwoord activeert u uw DigiD via
www.digid.nl/activieren.

Heeft u nog vragen over het aanvragen van uw DigiD code? Neem dan contact op met de DigiD
helpdesk.
De DigiD helpdesk is als volgt te bereiken:




Telefonisch via 088 123 65 55 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur.
Per e-mail via info@digid.nl. U krijgt, indien mogelijk, binnen 48 uur antwoord. Vermeld in
de e-mail uw telefoonnummer. Vermeld nooit uw gebruikersnaam en DigiD-wachtwoord!
Per post via DigiD – Postbus 96810 – 2509 JE - Den Haag.

