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Inloggen in COMPAS Cloud 
Je vindt COMPAS Cloud via de link www.compascloud.nl.  
 

1. Vul “WBRN” in bij ‘Klantnaam’ 

2. Vul jouw e-mailadres in bij ‘E-mail’ 

3. Vul jouw wachtwoord in en klik daarna op ‘Inloggen’ 

4. Je krijgt per e-mail een code toegestuurd. Kopieer de code en, plak hem in het scherm van 
COMPAS Cloud. Klik daarna op ‘Inloggen’. 
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Als je ingelogd bent, zie je rechtsboven de overzichtspagina.  
Hier kun je instellingen in jouw account aanpassen.  
Bijvoorbeeld je wachtwoord en voorkeuren. 
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Overzicht  
Het menu ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht: Hier vind je je takenoverzicht met alle openstaande taken 
(zoals urenbrieven).  
 
Uren goedkeuren: Hier zie je welke weekstaten nog openstaan.  

Als  staat, kun je ook de eerdere            
weekstaten zien. Dat kun je zelf aan of uitzetten. 

 

Urenregistratie  
Nadat je bent ingelogd in Compas Cloud, kom je op de Overzicht pagina. Als er een weekstaat (urenbrief) 
klaarstaat, dan zie je de taak hier. Zie eerste afbeelding hieronder. Het staat ook in het linkermenu bij 
Uren goedkeuren. Klik op ‘Bekijk’ om de inhoud van de weekstaat te zien. Je ziet dan de planning en de 
urenverantwoording. 
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Uren goedkeuren 

• Als je de historie van de weekstaat wil bekijken, klik je op .  

• Wil je de voorgestelde werkstaat goedkeuren en versturen? Klik dan op  achter deze regel.  

• Heb je meerdere medewerkers?  Dan kan je alle uren volgens planning goedkeuren. Dan klik je op  
bovenaan de pagina.  

 

Let op! Wanneer je op  klikt, dan wordt de weekstaat verstuurd. Je kunt de weekstaat dan niet meer 

aanpassen. Als je op  klikt, dan kun je de weekstaat ongedaan maken. De knop is alleen zichtbaar en 
beschikbaar wanneer de werkcoach/consulent nog geen actie heeft ondernomen.   
 

Uren aanpassen 
De weekstaat wordt vooraf ingevuld. Dit gaat vanuit de planning in het systeem. Soms is de planning 
anders dan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld als een medewerker ziek was en minder gewerkt hebt. Dan 
moet de weekstaat aangepast worden. 

Als je de weekstaat wil aanpassen, klik je op . Je komt dan op de wijzigingspagina.  
 
Er zijn 3 mogelijkheden om je uren aan te passen; verlof, ziek en toeslagen. Toeslagen gebruik je als een 
medewerker bijvoorbeeld heeft overgewerkt of op een zaterdag heeft gewerkt. 

 
 
Mocht je er iets aangepast hebben, dan graag toevoeg korte omschrijving van de aanpassing 
(dag/tijd) en reden van de aanpassing bij opmerking. 
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Ziek en/of verlof 
Wil je de ‘Ziek’ knop gebruiken, dan… 

1. Vink je de dag(en) aan waar je ziek ben geweest  
2. Klik je op de knop ‘Ziek' 

 
 

Toeslagen 
Je kunt ook toeslagen (overwerk en/of onregelmatigheid) toevoegen. 

1. Klik op de knop ‘Toeslagen’ 
2. Kies de juiste dag  
3. Vul de starttijd en eindtijd in  

 

 
De juiste toeslagen worden automatisch berekend op basis van de gewerkte uren. 
 
 

Aanpassing handmatig 
Je kunt ook zelf een aanpassing toevoegen. Dit doe je met de knop “+”.  

1. Klik op “+” om een regel toe te voegen 
2. Kies de juiste urensoort 
3. Vul de juiste uren in op beide regels, 

Voorbeeld:  Bij de nieuwe regel vul je de juiste uren in. Bij e normale uren zet je dan een “0” (nul). 
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Weekstaat sturen en concept opslaan 
Ben je klaar met je aanpassingen? Dan kun je de weekstaat op 2 manieren opslaan.  
 

• Concept opslaan: de aanpassing wordt opgeslagen -> Nog niet verstuurd dus je moet deze dan 
niet vergeten alsnog te sturen 

• Versturen: de weekstaat wordt verstuurd -> Je taak is klaar 
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De weekstaat terugkijken 
Bij ‘Uren goedkeuren’ vind je alle openstaande en definitieve weekstaten. Deze optie staat links in het 
menu. Hiervoor moet wel ‘Toon historie’ aanstaan.  Dit is handig want hierdoor kun je zien of de 
weekstaat al definitief is, wat de stand van zaken op dit moment is en wie er op dit moment 
verantwoordelijk is voor de volgende stap. 
 
Toon historie ”Uit” 

 
 
Toon historie “Aan” 

 


