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De Cafetariaregeling die voor uw eigen bestuur van toepassing is, kunt u hier lezen op onze website.
Vanaf nu stuurt u alle aanvraagformulieren die onder de Cafetariaregeling vallen altijd in via Cirkel Self
Service (CSS).

Hoe werkt het?
•
•
•

U logt in bij Youforce (net als voor uw loonstrook).
U klikt op Self Service in uw bureaublad.
U klikt op het tabblad Cafetariaregeling en kiest het juiste formulier. Lees
het formulier goed!

•

Bij enkele formulieren is een bijlage verplicht (vakbondscontributie en fietsplan). U doet dit door uw
bijlage te scannen en op te slaan op uw computer. Vervolgens kunt u deze bijlage in het betreffende
formulier uploaden door op de Bijlagen-balk te klikken en daarna op de paperclip. U selecteert de
bijlage op uw computer.

•
•

Vul de benodigde velden op het formulier in, klik op Verder en daarna op Verzenden,
Volg het formulier in Gedaan en klik op + om te zien wat de status is.

Digitaal akkoord verantwoordelijke
•
•
•
•
•
•

Voor enkele formulieren geeft uw directeur of bestuurder namens de werkgever digitaal akkoord.
Bent u directeur of werkt u bovenschools? Geef dit dan aan op het formulier, dan gaat het formulier
voor akkoord naar uw Directeur-bestuurder.
Is uw opgave niet in orde, dan wordt het formulier naar u retour gestuurd met een opmerking. U ziet
dit dan staan in uw eigen Te doen lijst.
Na het openen van het formulier kunt u de opmerking lezen, eventueel aanpassen en opnieuw
inzenden. Na het akkoord komt het binnen bij de PSA-afdeling (AK-uitvoerend) voor verwerking.
De formulieren moeten uiterlijk 30 november goedgekeurd en compleet binnen zijn bij de PSA.
Formulieren voor het fietsplan kunnen ook in mei worden verwerkt, mits compleet en uiterlijk 10 mei
ontvangen op de PSA.

Kijk op Blad 2 voor veel gestelde vragen en
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Na de introductie van de Cafetariaregeling via CSS kunnen wij hieronder wat tips geven
naar aanleiding van veel gestelde vragen.

Hoe kan ik zien wat er met mijn aanvraagformulier is gebeurd?
Je hoeft ons hierover niet te bellen, want dat kun je zelf zien.

Waar?

Maar staat de status nog op “Indienen”, dan heb je je formulier nog niet verzonden. Daar merk je niets
van, maar je aanvraag wordt helaas niet behandeld, omdat hij niet bij ons aankomt.

Hoe komt dat?
- Je hebt niet op de knoppen “Verder” en daarna op “Verzenden” geklikt. Doe dit alsnog.
- Je hebt het formulier “Retour” gekregen met een vraag of opmerking. Open het formulier en lees
wat de vraag is en stuur opnieuw in.

- Je hebt in je browser een zogenaamde “pop-up-blokkering” aanstaan, waardoor sommige
formulieren niet verzonden kunnen worden, omdat je eerst iets moet bevestigen in een pop-up die
nu wordt geblokkeerd. Zet je pop-up-blokkering voor youforce.biz uit in je internetinstellingen. En
verstuur opnieuw.
- Je hebt onbedoeld je aanvraag 2 x ingediend. Open 1 van de formuleren en klik bovenaan op de
knop “Verwijderen”.
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Veel succes met invullen!! Stuur vragen naar:
psa@onderwijskantoordecirkel.nl

