
Gebruikershandleiding APPA-Portaal

In deze gebruikershandleiding tonen we hoe de functionaliteit in het APPA-portaal van Visma
Idella werkt. In de portal kunnen gemeenten nieuwe bestuurders (wethouders) opvoeren,
een aanvraag voor een uitkering starten, autoriseren en indienen en het dossier van een
deelnemer bekijken. In de portal voor bestuurders kunnen bestuurders een
aanvraagformulier voor een uitkering indienen en documenten van Visma Idella raadplegen
en ontvangen.

1. Een nieuwe bestuurder opvoeren

Stap 1: Op het werkgeversportaal kan een medewerker van een gemeente nieuwe
bestuurders aanmelden via de knop [Aanmelden nieuwe bestuurder]:

Stap 2: Er wordt dan een proces gestart waarin de medewerker van de gemeente via een
aantal stappen de gegevens van de nieuwe bestuurder kan invullen:



Bovenin is het totaal aantal stappen te zien dat doorlopen moet gaan worden. De stappen
zijn:

● Persoonsgegevens
● Contactgegevens
● Partner
● Bezoldiging
● Documenten

Stap 3: Het advies is de aanmelding in een keer af te ronden. Als de aanmelding tussentijds
wordt afgebroken bijvoorbeeld door het werkgeversportaal te sluiten of terug te keren naar
het hoofdscherm via het Visma Idella logo, dan staat het formulier van de nieuwe bestuurder
in de lijst met deelnemers.

Stap 4: Door op het wijzigings-icoon met de witte horizontale pijl te klikken wordt het
aanmeldingsformulier weer geopend op de plek waar u was gebleven.

Let op: Het icoontje met de pijl rechts naar boven leidt naar het deelnemersdossier. Hierover
vindt u verderop in deze handleiding meer informatie.

Stap 5: Als alle stappen doorlopen zijn vinkt u de regel ‘dit formulier is volledig en naar
waarheid ingevuld’. Vervolgens maakt u via de groene knop de aanmelding definitief.



Stap 6: U ontvangt een email dat de aanmelding is verwerkt in de administratie van Visma
Idella.

2. De gegevens van een actieve bestuurder wijzigen (bijv. bij
een nieuwe termijn)

Stap 1: Om de gegevens van een actieve bestuurder te wijzigen moet het wijzigings-icoon
achter de regel met de aan te passen bestuurder gebruikt worden:

Stap 2: In de introductietekst van het formulier ziet u dat u de gegevens van een bestaande
bestuurder gaat wijzigen.



Als u het vakje aanvinkt, voor de vraag: “wordt de wethouder herkozen voor een nieuwe
termijn?”, dan vult u bij ‘ingangsdatum wijziging’ de datum in dat het nieuwe wethouderschap
in gaat. Als de deeltijdfactor, de inwonersklasse of de bezoldiging wijzigt (tijdens de termijn
of bij aanvang van een nieuwe termijn) dan kunt u dit ook doorgeven en een ingangsdatum
aangeven.

Het doorgeven van overige wijzigingen en verzoeken kunt u tot het moment dat deze
ontsloten worden via het portaal, per e-mail aan ons doorgeven.

3. Een aanvraag voor een uitkering indienen

Stap 1: Wanneer een bestuurder niet herkozen is, kan een aanvraag voor een uitkering
opgestart worden via de knop [Indienen aanvraag uitkering]:

Stap 2: U ziet vervolgens het scherm waarin u de deelnemer kunt selecteren. Het is ook
mogelijk een deelnemer op naam te zoeken door te typen in het veld ‘bestuurder’.

Let op: kunt u de deelnemer niet vinden in de lijst? In dat geval vult u eerst het persoonlijke
e-mail adres in van de bestuurder via het deelnemersoverzicht. Klik bij de betrokken



bestuurder op het wijzig-icoon, voer het e-mailadres in en enkele ogenblikken later kunt u de
aanvraag voor een uitkering starten.

Als u de gegevens heeft ingevuld en u heeft de regel ‘de bestuurder is gewezen op de
voorwaarden en verplichtingen verbonden aan het recht op een uitkering’ aangevinkt, klikt u
op indienen. In het deelnemersdossier wijzigt de status van ‘bestuurder’ naar ‘voormalig
bestuurder met recht op uitkering’.

Stap 3: De bestuurder ontvangt een e-mail dat hij of zij een uitkering kan aanvragen.

Door op de link te klikken kan de bestuurder inloggen of als dit de eerste keer zich
registreren voor zijn/haar persoonlijke portaalomgeving.

Stap 4a: Als de bestuurder is ingelogd ziet hij of zij de taak ‘aanvraag uitkering als oud
wethouder indienen voor [datum]’.

In de taak staat een datum genoemd. Dit is de voorkeursdatum waarop de aanvraag
ingediend moet worden. Dit is zeven kalenderdagen nadat de aanvraag is gestart door de
gemeente.

Stap 4b (optioneel): Als de oud-wethouder de aanvraag niet indient voor de genoemde
datum, dan ontvangt hij/ zij drie dagen na het verstrijken van de datum een e-mail verzoek
om de aanvraag alsnog in te vullen.



Stap 5: Als de oud-bestuurder op de taak in het portaal klikt, opent een aanvraagformulier
waarin de gegevens die reeds bekend zijn, vooraf ingevuld zijn. Het formulier bestaat uit de
volgende stappen:

1. Persoonlijke gegevens (de gegevens die bekend zijn staan vooringevuld)
2. Loopbaangegevens
3. Bezoldiging (de gegevens die bekend zijn staan vooringevuld)
4. Neveninkomsten
5. Reintegratie-wensen
6. Bevestiging

Het advies is om het formulier in een keer in te vullen en in te dienen. Als de deelnemer het
portaal verlaat of als hij/zij tussentijds terugkeert naar de hoofdpagina (via het logo), dan kan
de aanvraag weer opgepakt worden via de taak of via het overzicht ‘mijn uitkering’ op de
hoofdpagina. Als het formulier opnieuw geopend wordt zal dit zijn op de plek waar de
deelnemer gebleven was in het formulier.

Stap 6: Invullen van het formulier.

Na het controleren en eventueel wijzigen van de vooraf ingevulde persoonlijke gegevens,
vult de deelnemer in stap 2 van het formulier de loopbaangegevens in. In deze stap geeft de
deelnemer alle politieke functies van zijn loopbaan op. Door op de knop [toevoegen
loopbaan details] te klikken kan er een functie opgegeven worden.



Vervolgens kunnen de volgende gegevens ingevuld worden:

Als de deelnemer op [opslaan] klikt dan verschijnen de ingevulde gegevens als regel in het
overzicht loopbaan details:

De gegevens kunnen gewijzigd worden door te klikken op: en verwijderd door te klikken

op: .

In stap 3 van het formulier kunnen de vooringevulde gegevens gecontroleerd worden:



In stap 4 geeft de deelnemer aan of er neveninkomsten zijn via de knop [toevoegen
neveninkomsten].

Het volgende scherm wordt getoond. Hier vult u de gevraagde inkomensgegevens in.



Na het invullen van alle neveninkomsten wordt in de volgende stap gevraagd naar de
reintegratie keuze van de deelnemer.



Als de deelnemer kiest voor Transitium of nog niet bekend zal er in het volgende scherm
gevraagd worden of de deelnemer wil dat Transitium contact opneemt. Dit is een vrije keuze
van de deelnemer.

Om het formulier in te kunnen dienen, moet de deelnemer aanvinken: ik ga akkoord met de
gegevens zoals in dit formulier is vastgelegd en ben mij bewust van het feit dat deze
gegevens gebruikt worden als basis voor de berekening van mijn uitkering.

Stap 6: Bevestiging na insturen.

Als het formulier is ingediend zal de deelnemer een bevestiging per mail ontvangen:

Tegelijkertijd is op de home pagina, waar de deelnemer automatisch naar terugkeert in het
vak [mijn uitkering] te zien dat de aanvraag is verstuurd naar de gemeente. De deelnemer
kan hier de status van zijn uitkering volgen, ook als deze bijvoorbeeld in behandeling of
verwerkt is bij Visma Idella.



Via de knop kan de aanvraag bekeken worden (maar niet meer gewijzigd).

Als de deelnemer akkoord heeft gegeven dat de gegevens met Transitium mogen worden
gedeeld, dan zal de volgende mail gestuurd worden:

Stap 8: De aanvraag beoordelen en insturen naar Visma Idella.

In het hoofdscherm van het werkgeversportaal van de gemeente zal een taak komen om de
aanvraag te beoordelen voor [datum]. De datum ligt 7 werkdagen in de toekomst.



Wordt de aanvraag niet voor deze datum beoordeeld, dan zal de taak wijzigen in een
herinnering verzoek:

Als het beoordelingsformulier geopend wordt, kan het ingevulde formulier bekeken worden.
De medewerker van de gemeente vinkt aan of er sprake is geweest van een gemeentelijke
herindeling. Vervolgens kan het formulier ingediend worden, nadat aangevinkt is dat de
aanvraag doorgestuurd mag worden naar Visma Idella.

Stap 9: Bevestigingen na indienen naar Visma Idella.

De deelnemer ontvangt na het verzenden door de gemeente een bericht dat de aanvraag in
behandeling is bij Visma Idella:



En tot slot een bericht als de aanvraag is verwerkt:

4. Het dossier bekijken van een bestuurder

Stap 1: Het deelnemersdossier van een bestuurder bekijken

In het werkgeversportaal kan de gemeente het dossier van de (oud) bestuurder bekijken.

In het deelnemersoverzicht kan hiervoor geklikt worden op het openen-icoontje:

Het volgende scherm wordt dan geopend:



De medewerker van de gemeente kan vervolgen in elk tabblad de gegevens inzien om
hiermee een exact beeld te krijgen van alle gegevens van de betreffende bestuurder. Bij het
tabblad staan de eventuele partnergegevens vermeld, bij documenten staan de opgeslagen
documenten die met de bestuurder zijn gedeeld in zijn/haar persoonlijke portaal, bij
aanvragen kan de uitkeringsaanvraag bekeken worden en bij taken staan de actuele
procestaken.


