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1. inloggen Youforce 
 

Ga naar het intranet van de Haagse Scholen (JIP): 
https://dehaagsescholen.sharepoint.com/sites/jip. Ga met je muis naar  
“ZELFSERVICE” en klik dan op “Mijn Programma’s”. Tussen de programma’s 
zal je Youforce zien staan (inlog met Office 365 gebruikersnaam). 

 
 

 
 
 
 

Klik op Youforce en log in met jouw gegevens. (xxxxx00@dehaagsescholen.nl)

https://dehaagsescholen.sharepoint.com/sites/jip


Klik vervolgens op Self Service 
 
 

 
 
 
 

2- Arbeidsovereenkomst tekenen 
Ga naar Te doen en klik vervolgens op Akkoord mdw 

 



Klik op Bijlagen van andere activiteiten om je arbeidsovereenkomst te 
bekijken. 

 

 
 

Klik links boven op Akkoord als je het eens bent met de inhoud van je contract. 
 

Je komt in het volgende scherm. 

Vul het emailadres en 06 nummer in dat je nu wilt gebruiken voor ondertekenen. Let erop 
dat je de 0 weglaat, en dat je het correct invult. Bij een fout nummer komt de sms niet aan 
en moeten we de mutatie opnieuw starten. Deze gegevens zijn nodig om je verificatiecodes 
te sturen voor het digitaal ondertekenproces. 

 

Klik op Bevestigen 



 
Let op! Er volgt nu eerst een pop-up. Lees deze zorgvuldig. 

 
 

 
Je hebt nu de workflow stap ‘voor digitale ondertekening’ in Youforce afgerond. Hierna 
wordt het proces van de digitale handtekening gestart. Je ontvangt over een aantal minuten 
een mail met een uitnodiging om te ondertekenen, afkomstig van 
noreply@intraofficesigning.com. Intraoffice is de betrouwbare partner van 
Visma/RAET/Youforce voor het ondertekenen. Visma/RAET is onze softwareleverancier voor 
het salarispakket. Klik hier op "bekijk en onderteken de documenten". 

 
Als je geen mail ontvangt, controleer dan je spambox of het daarin terecht is gekomen 

Het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst is pas afgerond wanneer je de stappen die 
volgen op deze mail hebt doorlopen. Zorg dat je deze dezelfde dag nog uitvoert. 

mailto:noreply@intraofficesigning.com


Je wordt nu naar het ondertekenportaal geleid: 
 
 
 

 

Je ontvangt dan op je telefoon per sms een inlogcode (6 cijfers) welke je dient in te vullen op het 
volgende scherm: 

 

 
Op het volgende scherm zie je taak die voor je open staat: 

 

 
Klik op de oranje knop (te lezen) om het document te openen en te controleren. 



 
Klik op de oranje knop (Document gelezen) om het document te sluiten en terug te gaan naar 
het vorige scherm: 

 

Je kunt het document nu afwijzen (de verwerking wordt dan afgebroken) of tekenen voor akkoord 
(d.m.v. de oranje knop) 

 
 

Je ontvangt nu wederom een 6-cijferige code via SMS op je telefoon. 
 
 

 

Klik hierna op 'Akkoord' en je document is nu (digitaal) ondertekend. 
 



Als je vragen hebt over het gebruik van Youforce of digitaal ondertekenen neem dan 
contact op met de Personeels- en Salarisadministratie van De Haagse Scholen 

Telefoonnummer: 070 3065273 

Emailadres : PSA@dehaagsescholen.nl 
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