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Vul gebruikersnaam in 

Vul wachtwoord in 



  

  

Hier kan je favorieten aanmaken, , zodat je 

rechtstreeks op de juiste pagina komt in Cura web. 

In de takenlijst kan je zien of het ingezonden 

formulier afgekeurd is. Klik op openstaand en 

je komt in je takenlijst. 

Klik op deze button, hier kom 

je op mijn gegevens 

Klik op deze button, hiermee kan je uitloggen 

Klik op deze button, hiermee kan je het 

wachtwoord wijzigen 

Klik op profiel, hier kom je op mijn gegevens  

(dit geldt alleen voor leidinggevenden). 



 

  

Mijn gegevens bestaat uit 

tabbladen: 

- Samenvatting 

- NAW gegevens 

- Contract gegevens 

- Ziekmeldingen 

Tabbladen, klik op een tabblad om uw gegevens te 

raadplegen. 



 

  

Wijzigingen doorgeven bestaat 

uit de volgende formulieren: 

- Burgerlijke staat 

- Betaalrekening 

- Adres privé 

- Noodcontactgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mail privé 



 

Klik hier om een nieuw formulier aan te maken 

voor een wijziging van de burgerlijke staat. 

Klik hier als je een wijziging 

hebt voor: 

- Burgerlijke staat 

- Betaalrekening 

- Adres prive 

- Noodcontactgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mail prive 



  

 

  

In het formulier zie je boven de huidige 

gegevens en onder de invulvelden, waarin de 

nieuwe gegevens ingevuld kunnen worden. Dit 

geldt voor ieder wijzigingsformulier. 

Klik hier op opslaan, zodat het formulier 

verstuurd wordt naar centraal kantoor 

 



 

  

Klik hier op intrekken, als het formulier niet 

verstuurd mag worden naar centraal kantoor 

 Klik hier op H, als je wilt weten in welke status 

het formulier zich bevindt. 

 



 

  

Hier zie je op een later tijdstip dat de status van het 

formulier is gewijzigd in bijvoorbeeld verwerkt of 

afgekeurd. Indien de status afgekeurd is vermeld, kun je 

het formulier intrekken of opnieuw indienen met de 

juiste gegevens. De reden waarom een formulier wordt 

afgekeurd wordt vermeld onder de H knop. 



 

  

Klik hier op rooster om het volgende te 

kunnen inzien: 

- Weekoverzicht 

- Periode overzicht 

- Verzamelstaat 

- Teamrooster 



 

  

Klik hier op verlof om het 

volgende te kunnen inzien: 

- Verlofoverzicht 

- Opgenomen verlof 



 

  

Klik hier op salarisstroken, de 

salarisstroken kunnen als pdf 

bekeken worden en in uw 

eigen systeem opgeslagen 

worden. 



 

  

Klik hier op toelichting, hier vind je de uitleg 

van salarisstrook en de handleiding ESS 



 

  

Klik hier op favorieten, als je bijvoorbeeld 

mijn gegevens als favoriet wilt hebben op 

de homepagina. 



 

Onder favorieten zie je mijn gegevens 

verschijnen. 


