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Handleiding van het cliëntportaal WJonline van Worrell & Jetten. 
 
 
 
 
In deze handleiding worden de diverse stappen beschreven voor het in gebruik nemen van uw portaal. 
Met “Screenshots” zullen deze stappen worden toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende fase, zal een uitbreiding komen met de dossier mogelijkheden binnen het portaal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocht u na het lezen van de handleiding nog vragen hebben, neem dan contact op met uw 
relatiemanager van ons kantoor of door gebruik te maken van het contact formulier op onze site 
www.worrelljetten.nl/contact of per e-mail naar info@worrelljetten.nl 
 
 

http://www.worrelljetten.nl/contact
mailto:info@worrelljetten.nl
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INLOGGEN 
 

Zodra uw portaal actief is gemaakt, ontvangt u een e-mail met daarin uw gebruikersnaam en 
wachtwoord voor WJonline. Dit wachtwoord is voor eenmalig gebruik en er zal u worden gevraagd om 
na het inloggen dit direct te wijzigen in een voor u makkelijk te onthouden wachtwoord.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om bij het inlogscherm te komen van het klantportaal. 
 
Via onze website www.worrelljetten.nl, staat onder “MIJN WORRELL & JETTEN” een knop die de 
webpagina opent met het inlogscherm. 
 

 
 

 
 

Natuurlijk kunt u ook de url van de webpagina direct in uw browser invoeren. 
De volledige url is: 
https://www.clientonline.nl/index.php5?logout=1&lang=nl&office_id=13880&suboffice_id=14023 
 
Maar ook via de url www.clientonline.nl kom t u op het inlogscherm. 

 
  

http://www.worrelljetten.nl/
https://www.clientonline.nl/index.php5?logout=1&lang=nl&office_id=13880&suboffice_id=14023
http://www.clientonline.nl/
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Na het invoeren van de gegevens die u per mail heeft ontvangen, klikt u op login. 
Bij de eerste keer inloggen zal het volgende scherm getoond worden. 
 

 
 
Hierin kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken, dat voor u makkelijk te onthouden is. Maak wel een 
voldoende veilig wachtwoord aan, dat niet door anderen te raden is. Het percentage balkje geeft aan 
wat de veiligheidskwaliteit van uw wachtwoord is. 
 
Er kan indien gewenst ook ingesteld worden dat er d.m.v. een sms code ingelogd moet worden om de 
beveiliging van uw portal nog verder te vergroten. Indien u dit wenst, kunt u dit instellen bij het 
beheer van uw gegevens. Dit wordt behandeld in het onderdeel “beheer” verderop in deze 
handleiding. 
 
Na het opslaan van uw nieuwe wachtwoord wordt het scherm getoond met de gebruiksvoorwaarden 
van de portal. U dient deze aandachtig door te lezen en hiermee akkoord te gaan alvorens u gebruik 
kunt gaan maken van de portal. Indien er een wijziging in deze voorwaarden plaatsvindt, zult u bij de 
eerstvolgende inlog na wijziging hiervan wederom de voorwaarden moeten accorderen. 
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HOOFDSCHERM 
 

Na het inloggen komt u op het hoofdscherm van uw portaal. 
Er komt later nog de optie om in te stellen op welk portaal u binnenkomt (indien u toegang heeft tot 
meerdere portalen).  
 

 
 
Het hoofdscherm bestaat uit drie gedeeltes: 
 

- de menu balk bovenin, met daarin de afzonderlijke onderdelen war u toegang toe hebt; 
- het snelkeuze vak aan de rechter zijkant, met uw geselecteerde gegevens en snelkoppelingen; 
- de informatiepagina in het midden, met de actieve informatie. 

 
In de menu balk kunt u kiezen uit de verschillende mogelijkheden van uw portaal. Door op één van 
deze opties te klikken, veranderen de mogelijkheden onder de menu balk die voor dat onderdeel van 
toepassing zijn. Als u op één van deze mogelijkheden klikt zal het informatie gedeelte getoond worden 
dat bij uw keuze behoort. 
 
In het snelkeuze vak staan bovenaan uw gegevens waarmee u bent ingelogd bij de portal. 
Allereerst de naam van het portaal waarin u bent, daaronder de gegevens van de gebruiker waarmee 
u bent ingelogd. 
 
De portal naam “Worrell & Jetten (demo) Holding BV” 
 
met de gebruiker “demo”. 
 
 
De gebruiker gegevens zijn door u zelf aan te passen en 
aan te vullen. Dit kunt u doen door hier op de gebruiker 
te klikken of in de menubalk te kiezen voor “Beheer”. 
Dit onderdeel wordt verder besproken in het onderdeel 
“Beheer” van deze handleiding. 
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Het vak “Geselecteerd” geeft aan in welke portal u zich op dat moment bevindt. Indien u toegang hebt 
tot meerdere portalen, staat er daaronder een vakje met “selecteer andere cliënt”. 
 
 

 

Hier bent u dus in de portal van 

“Worrell & Jetten (demo) Holding BV” 

U heeft ook nog toegang tot de privé portal van “demo WJ” 

en “Worrell & Jettem (demo) werk BV” 

 

 

 

De portal die geselecteerd is, bepaalt de informatie in zowel de menubalk als het informatiescherm. 

Let dus goed op als u iets wilt wijzigen of informatie zoekt, dat u de gewenste portal geselecteerd 

heeft. 

Het onderdeel “meldingen” en eventuele berichten, geven wel informatie over alle door u 

toegankelijke portalen, aangezien zij gebruikersafhankelijk kunnen zijn en niet portaal afhankelijk. 

 
 

Indien er voor u te accorderen documenten staan, zoals bijvoorbeeld een aangifte omzetbelasting, ziet 
u naast dat u hierover een e-mail ontvangt, in dit scherm een link naar het document om deze te 
bekijken en goed of af te keuren. 
 

 
 
Het laatste vak bevat de gegevens van uw contactpersonen 
bij Worrell & Jetten. U vindt hier de naam, het directe 
telefoonnummer en het mail adres waarop uw contactpersoon 
bereikbaar is. In de eerstvolgende versie zal hier tevens  de functie 
van de desbetreffende contactpersoon vermeld gaan worden. 
Dan kunt u in een oogopslag zien, wie u nodig hebt voor bijvoorbeeld 
u fiscale vragen of voor uw vragen op salaris/HRM gebeid. 
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Tenslotte het informatiescherm 

Dit bevat de actieve informatie die afhankelijk is van uw menu- en optie keuze. 

Dit scherm is opgebouwd uit zogenaamde Widgets, die u naar eigen wens kunt aanpassen. Door 

middel van het driehoekje rechts van de Widget naam, is een onderdeel in- of uit te klappen. Ook kunt 

u de Widgets een andere plek geven op het informatiescherm, door de linkermuisknop ingedrukt te 

houden terwijl u op de titelbalk van de Widget staat en deze te slepen naar een andere lokatie. 

Zo kunt u eenvoudig het informatiescherm naar wens aan passen. Deze nieuwe indeling is per 

afzonderlijk portal in te richten en zal bij het opnieuw inloggen bewaard blijven. 
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ACCORDERING 
 

Indien er voor u documenten klaar staan ter controle en goedkeuring, krijgt u hier van een e-mail 
bericht. Na inloggen in het portaal staan op zowel het informatiescherm als in het rechter snelkeuze 
vak een melding over de te accorderen documenten. Tevens kan er een melding zijn over een nieuw 
document dat voor u ter informatie is geplaatst. Door op de link naar het document te klikken of te 
kiezen voor het onderdeel “Accordering” in de menubalk, gaat u naar het gedeelte van de portal waar 
dit document beheer kan plaatsvinden. 
 

 
 
Indien er voor u documenten klaarstaan, kunt u ze hier bekijken en goed- of afkeuren. Afhankelijk van 
het type document, zal er bij goedkeuring het document direct worden door gezonden aan 
belastingdienst of Kamer van Koophandel. 
 
Om documenten te kunnen goedkeuren, hebben wij voor de veiligheid ingesteld dat dit altijd met een 
SMS code moet plaatsvinden. Nadat u de keuze voor goed- of afkeuren gemaakt heeft, zult u op uw 
mobiele telefoon die geregistreerd is bij uw gebruikersgegevens een code per SMS ontvangen die u 
vervolgens moet invoeren op de website. 
 
Als er voor u geen mobiel nummer bij ons bekend was bij aanmaak van uw portal, dan wordt er door 
het portaal een foutmelding getoond. 
 

 
Dit mobiele nummer kunt u eventueel zelf registreren bij de gebruikersgegevens indien u beschikt 
over de pincode van de portal. Ook kunt u contact opnemen met uw relatiemanager om het nummer 
van uw mobiel te laten invullen. 
 
Indien u een document wilt afkeuren vragen wij altijd om de reden hiervan in te vullen in het 
accordeer scherm. Ook bij afkeuren wordt er gebruik gemaakt van de SMS code. Ons kantoor ontvangt 
bij afkeuring het bericht van de afwijzing van een document en zal hier actie op ondernemen. Tevens 
ontvangt u zelf een e-mail met de statuswijziging van het document. 
 
In de opties “Documenten” en “Verzonden/deponeringen” kunt u terugzoeken in reeds afgehandelde 
documenten.  
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APPLICATIES  EN  “SINGLE SIGNON”(SSO) 
 

Indien u gebruik maakt van andere software via ons kantoor, zoals bijvoorbeeld Basecone en/of 
Twinfield, dan staat er op het hoofdscherm in het informatie gedeelte een vak met “Single Signon 
applicaties”. 
Hierin staan snelkoppelingen van de diverse programma’s die u, na eenmalig inrichten, direct toegang 
geven tot de desbetreffende applicatie. U hoeft dus niet langer voor elk software product opnieuw in 
te loggen. 
 

 
 
Op dit moment bestaan er voor de volgende pakketten directe doorverwijzingen: 
 

- Basecone 
- Exact Online 
- NMBRS 
- Twinfield 
- Visionplanner Cloud 

 
Indien u van deze software pakketten gebruik maakt en u ze niet in dit gedeelte tegenkomt, graag 
contact met ons opnemen om dit voor u aan te passen. 
 
Deze SSO koppelingen dienen eenmalig ingericht te worden. U gaat hiervoor naar de tab Applicaties in 
de menubalk, waarna u voor de door u gebruikte software twee opties krijgt. “Openen” en “Beheer”. 
 

 
 
 

Indien de porgramma’s niet openen in een nieuw venster, controleer dan of u de POP-UP blokkering 

hebt aan staan. 
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Exact Online 

 
Bij Exact Online, krijgt u na het klikken op “Beheer” of “Openen” het volgende scherm in een nieuw 
tabblad (afhankelijk van de browser die u gebruikt): 
 

 
 
Hier geeft u eenmalig uw gebruikersnaam en wachtwoord op van uw Exact omgeving. Waarna u 
toestemming verleent om uw Pinkweb portal te gebruiken voor het inloggen bij Exact Online. 
In het vervolg kunt u dan de snelkoppeling in het hoofdscherm of de “Openen” button onder 
“Applicaties” gebruiken om naar uw Exact Online omgeving te gaan. Indien er wijzigingen in uw 
inloggegevens plaats vinden in Exact Online, dient u deze ook hier. Aan te passen. 
 
 
 
 

Basecone 

 

Voor de SSO koppeling met Basecone vult u in “Beheer” uw gebruikersnaam wachtwoord en 
kantoorcode in.  
 

 
 
Daarna klikt u op opslaan en ook hiervoor zijn nu de snelkoppeling en “Openen” knop onder 
“Applicaties beschikbaar voor het eenvoudig openen van uw Basecone software omgeving.  
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Twinfield 

 

Een soortgelijk scherm als bij Basecone is ook voor Twinfield beschikbaar onder “Beheer”. 
 

 
 
Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en klantcode in van Twinfield om ook deze SSO koppeling te 
realiseren, zodat u ook voor Twinfield de snelkoppeling en “Openen” button kunt gaan gebruiken. 
Indien u een foutmelding krijgt dat er geen toegang mogelijk is omdat de SSO functionaliteit niet 
“Enabled” is, neem dan contact op met uw contactpersoon van ons kantoor. 
 
 
 
 

NMBRS 

 
Ook voor NMBRS kunt u onder “Beheer” uw inloggegevens bij uw portaal invoeren. 
 

 
 
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “opslaan”. 
Nu is uw snelkoppeling en “Openen” button gereed voor inlog op uw NMBRS omgeving. 
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Visionplanner Cloud 

 
Indien er door ons kantoor voor u een presentatie beschikbaar is, dient u de SSOcode op te zoeken in 
Visionplanner en deze over te nemen in het vakje “Single SignOn Code” en op opslaan te klikken. 
 

 
 
U vindt deze code, door in te loggen in Visionplanner en de presentatie te kiezen die u wilt gebruiken 
voor deze koppeling. Ga nu naar uw gegevens. 
 

 
 
Open het Single SignOn code tonen 
 

 
 
Kopieer de sleutelwaarde van de SingleSignOn naar uw portaal instelling en de snelkoppeling en 
“Openen” button brengen u naar deze presentatie in Visionplanner. Na het openen van uw 
Visionplanner omgeving kiest u daarna een eventuele andere presentatie zoals u gewend bent in 
Visionplanner.  
 

Externe koppelingen 

Standaard staat hier alleen de koppeling naar de website van ons kantoor. Hier kunnen meerdere links 

komen te staan. Indien u hier graag een website link wilt toevoegen, kunt u hiervoor contact opnemen 

met uw contactpersoon van ons kantoor.  
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BEHEER 
 

Bij de menukeuze “Beheer” optie “Mijn gegevens” komt u in het volgende scherm: 
 

 
 
U kunt hier de gebruiker gegevens aanpassen. Naast het aanpassen van uw N.A.W. gegevens, is er 
tevens de mogelijkheid om hier uw wachtwoord te wijzigen. 
Indien u uw e-mail adres wilt wijzigen, geeft u hier het nieuwe e-mail adres op waarna er op het oude 
mail adres een mail ontvangt dat er een wijziging heeft plaatsgevonden. Tevens ontvangt u op het 
nieuwe e-mail adres een mail met een nieuw wachtwoord. Hiermee kunt u vervolgens opnieuw 
inloggen en het wachtwoord weer veranderen in een wachtwoord naar keuze. Dit is een extra 
beveiliging. 
 
Ook kunt u op deze pagina eventueel uw foto uploaden door aan te vinken dat u dit wilt gebruiken. 
Vervolgens kunt u het bestand van uw foto kiezen. Daarnaast kunt u uw BSN nummer invullen, uw 
Linkedin account ingeven en uw Twitter account invullen. 
Zowel uw Twitter account als uw linkedin account zijn dan met de button bij uw gebruikersgegevens 
direct benaderbaar vanuit de portal. 
 
 
Om uw mobiele nummer te wijzigen, heeft u de pincode nodig, die u per post is toegezonden. Indien u 
deze pincode niet heeft ontvangen of niet meer hebt, neem dan contact op met uw contactpersoon 
van ons kantoor. 
 
Tevens kunt u hier instellen, indien uw mobiele nummer beschikbaar is, om SMS login te gebruiken. 
Hierdoor wordt er naast uw gebruikersnaam en wachtwoord als extra beveiliging een code per SMS 
gestuurd, die u ter controle moet ingeven bij het inloggen.  
 

 

Indien u wijzigingen en/of aanvullingen in de gegevens doet, klikt u op wijzigingen insturen. 
Er wordt dan een e-mail verzonden naar ons kantoor met de door u gewenste aanpassingen. Deze 
wijzigingen zullen dan in onze relatie gegevens worden verwerkt en aangepast worden in de portal. 
Het kan dus even duren voordat de door u aangepaste gegevens daadwerkelijk zijn doorgevoerd in 
de portal. 
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Om de gegevens van de door u geselecteerde portal aan te passen, kiest u de optie “Adresgegevens”. 
 

 
 
Indien u wijzigingen en/of aanvullingen in de gegevens doet, klikt u op wijzigingen insturen. 
Er wordt dan een e-mail verzonden naar ons kantoor met de door u gewenste aanpassingen. Deze 
wijzigingen zullen dan in onze relatie gegevens worden verwerkt en aangepast worden in de portal. 
Het kan dus even duren voordat de door u aangepaste gegevens daadwerkelijk zijn doorgevoerd in 
de portal. 
 
Onder de optie “Nieuw” kunt u eventueel een extra gebruiker aanmaken met toegang tot uw portaal. 
Bijvoorbeeld om een medewerker de goedkeuring van aangiftes te laten regelen. Voor de rechten van 
de nieuwe gebruiker dient u bij het aanmaken aan te geven tot welke portalen hij of zij toegang heeft 
en welke onderdelen van het portaal gebruikt mogen worden. Tevens moet u een vinkje plaatsen dat 
de gebruiker mag inloggen. De nieuwe gebruiker ontvangt dan op het ingevoerde e-mail adres een 
mail met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Tevens moet er indien de gebruiker stukken mag 
accorderen het mobiele nummer bekend zijn en moet er onder de optie “PIN, SMS & 
Accorderingsrechten” aangegeven worden welke rechten de gebruiker hiervoor krijgt en welke 
informatie mag worden bekeken. 
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NIEUWS EN BRANCHE INFORMATIE 
 

Nieuws 

 
Onder de menu keuze “Actueel” optie “Nieuws” vindt u het overzicht van de belangrijkste 
nieuwsberichten.  

 
 
Indien u hier een selectie wenst te maken welke nieuwsberichten u wel of niet wilt bekijken, klikt u op 
het overzicht van alle berichten. In het volgende scherm, kunt u aangeven welke categorieën u 
standaard wilt weergeven en hoeveel dagen terug er moet worden getoond. Uitgeschakelde 
categorieën kunnen later altijd weer geactiveerd worden. 
 

 
 
Bij elk nieuwsbericht vindt u een button “Stel een vraag over dit bericht”. Met deze button opent er 
een scherm, waarin u kunt vragen om een extra toelichting naar aanleiding van het nieuwsbericht voor 
uw specifieke situatie. 
 

 
 
Uw vraag zal per e-mail bij ons kantoor worden ontvangen en op de door u aangegeven methode (e-
mail/telefoon) beantwoord worden door een medewerker van ons kantoor. 
 
Onder de optie “Nieuwsbrieven” kunt u door ons verstuurde nieuwsbrieven bekijken.  
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Branche 

 
Bij “Branche” onder de optie “Informatie” staat, afhankelijk van de geselecteerde portal en indeling in 
branche, de voor u specifieke brancheinformatie. 
 
Dit betreft een selectie van nieuwsartikelen, vanuit verschillende bronnen, die gericht zijn op de 
branche waarbij uw bedrijf is ingedeeld. Tevens zijn hier een aantal verwijzingen opgenomen naar 
informatie van andere websites die per branche zijn gerangschikt. 
 
Tevens wordt hier indien dit beschikbaar is voor uw branche een overzicht getoond van de voor uw 
branche geldende CAO’s. 
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BERICHTEN 
 

Onder de menukeuze “Berichten” en de optie “Versturen”, heeft u de mogelijkheid naar een 
portalgebruiker, kantoorgebruiker of ander e-mail adres een mail te versturen vanuit het portaal. Via 
deze opties kunt u bijvoorbeeld een document versturen waarbij de verzending wordt gearchiveerd in 
uw portaal. 
Bij deze mail kunt u een bijlage invoegen, ook vanaf uw lokale harde schijf. 
 

 
 
Bij de opties portalgebruiker en kantoorgebruiker, zijn de keuzes beschikbaar van de in de portal 
aanwezige gebruikers. 
 
In de optie “Archief” vindt u alle berichten terug die u in het verleden ontvangen en/of verstuurd heeft 
via de portal. 
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TABLETS EN SMARTPHONE GEBRUIK 
 
 

Voor het gebruik van de portal zijn er voor zowel Iphone als Android toestellen apps beschikbaar. 
De apps zijn gratis onder de naam Cliënt Online te downloaden. Ook voor de Ipad is er een app. 
 

In de app hebben heeft u de volgende mogelijkheden: 

 Algemeen: 

Inloggen met TouchID in iOS (vingerafdruk), de lay-out past zich automatisch aan het formaat van 

de telefoon of tablet aan. 

 Accordering Online: 

Documenten goed- of afkeuren, zoals belastingaangiften en rapportages, en aangeven dat ze 

verstuurd kunnen worden naar bijvoorbeeld de Belastingdienst of Kamer van Koophandel. U krijgt 

een pushnotificatie als er een nieuw document klaarstaat om te accorderen. U kunt in één keer 

documenten voor meerdere van uw bedrijven accorderen. 

 Actueel Online: 

Actuele nieuwsberichten lezen die speciaal voor u zijn geselecteerd, gezien uw profiel of de 

branche waarin u werkzaam bent. 

 Contact: 

Contact opnemen met uw contactpersoon van ons kantoor, inclusief locatie op de kaart om de 

route te bekijken. 

 Dashboard (iPad): 

Uw laatste tweets, te accorderen documenten en nieuwe documenten worden op het dashboard 

getoond en een gebruiker kan eenvoudig wisselen van portalen om berichten en documenten 

voor dat portaal te bekijken (mits u toegang heeft tot meerdere portalen). 

Om deze app te gebruiken heeft u de inloggegevens nodig van het portaal. Na het invoeren van uw 

inloggegevens en eventueel een SMS-code, kiest u een persoonlijke PIN-code om in het vervolg op de 

app in te loggen. 

De exacte functionaliteit kan iets verschillen tussen de iPhone, iPad en Android app. Gebruikers zien 

ook alleen die onderdelen, waar ze ook gebruik van kunnen maken of die informatie voor hen biedt. 
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