
MAATWERK
EXTERNE GEBRUIKERS



Surf naar https://analytics.data.wse.vlaanderen.be/

Kies hoe je wil aanmelden. Klik 

op "meer info" voor uitleg over 

die manier van aanmelden. Klik 

op de knop "hulp nodig?" 

(rechts) voor veelgestelde

vragen over aanmelden of om 

contact op te nemen met de 

helpdesk.

2. Selecteer namens wie je wil 

aanmelden. Kies voor uw 

gewenste doelgroep 

bijvoorbeeld “een onderneming 

of organisatie” of “een lokaal of 

provinciaal bestuur”.



Hier kan je snel en eenvoudig berekeningsnota’s en betalingen over de maatregelen 

van het Departement Werk en Sociale Economie raadplegen.

Note: Je ziet de maatregelknoppen waarvoor je het recht aangevraagd hebt in het 

gebruikersbeheer. Alle informatie (incl. instructiefilmpjes) rond het gebruikersbeheer 

van de Vlaamse Overheid is terug te vinden op volgende website: 

https://overheid.vlaanderen.be/ict/ict-diensten/praktische-info-voor-lokale-beheerders

Gebruikersrechten zijn ook slechts 4 jaar geldig, daarna moeten ze opnieuw opgezet 

worden.

Selecteer de maatregel “Maatwerk”.

Het startscherm



Om terug te keren naar het startscherm kan je gebruik maken van de home-button. Dit 

kan je doen door op het huisje te klikken.

Het startscherm



Maatwerk – Lijst ondernemingen

1. Filter de gegevens in de tabel op toekenningsnummer

2. Filter de gegevens in de tabel op ondernemingsnummer

3. Selecteer een onderneming in de tabel waarvoor je de gegevens wilt bekijken



Maatwerk – Onderneming

Het dashboard “Onderneming” geeft een overzicht van de gekende onderneming 

gegevens weer. Indien deze niet correct zijn, gelieve contact op te nemen met je 

dossierbehandelaar of per mail.

Maak vervolgens een keuze van de externe rapportage die je wenst te raadplegen:

1. Afrekening

2. Voorschot

3. WOP



Maatwerk – Afrekening

Het dashboard “Afrekening” 

geeft een overzicht van:

1. Kwartaal subsidie

2. Jaar subsidie

3. Afrekening

4. Debiteurenoverzicht



Maatwerk – Afrekening – kwartaal subsidie

1. Gebruik de filter om enkel de recente berekening van een kwartaal weer te geven.

2. Klik op een berekening om de kwartaalgegevens te bekijken.

3. Maak gebruik van de “Exporteer vanuit het loket” om de gegevens van het loket te 

raadplegen.



Maatwerk – Afrekening – Lijst werknemers

1. Data van de geselecteerde berekening

2. Gebruik deze filter om te filteren op INSZ nummer

3. Een overzicht van de premies per werknemer. 

Klik op een werknemer om de berekening te raadplegen.

Het dashboard “Lijst werknemers” toont een overzicht de werknemers met hun

Bijhorende premies.



Maatwerk – Afrekening - Persoon

Het dashboard “Persoon” geeft 

een overzicht van:

1. Persoonsgegevens

2. WOP

3. Berekening premie

4. Referteloon

5. Begrenzing van het referteloon

6. Gecorrigeerd geplafoneerd

referteloon

7. Bedrag loonpremie incl. 

activeringsuitkering

8. Bedrag loonpremie

9. Bedrag begeleidingspremie

10. Bedrag premie



Maatwerk – Afrekening

Gebruik de navigatiebalk om terug te keren naar het “Afrekening” overzicht.



Maatwerk – Afrekening – kwartaal subsidie

1. Gebruik de filter om enkel de laatste afrekening van een kwartaal weer te geven.

2. Klik op een berekening om de kwartaalgegevens te bekijken.

3. Maak gebruik van de “Exporteer vanuit het loket” om de gegevens van het 

loket te raadplegen.



WSE Loket

Deze link opent een extra tabblad voor het raadplegen van het “WSE Loket”.



Maatwerk – Afrekening

Het dashboard “Afrekening” 

geeft een overzicht van:

1. Kwartaal subsidie

2. Jaar subsidie

3. Afrekening

4. Debiteurenoverzicht



Maatwerk – Afrekening – jaar subsidie

Klik op een berekening om de jaargegevens te bekijken.

1. Jaargegevens

2. Vergelijking op label niveau

3. Vergelijking op 

individueel niveau. Klik 

op een kwartaal om de 

details per werknemer te 

bekijken.



Maatwerk - Werknemers

Overzicht van werknemers binnen de gekozen afrekening



Maatwerk – Afrekening

Het dashboard “Afrekening” 

geeft een overzicht van:

1. Kwartaal subsidie

2. Jaar subsidie

3. Afrekening

4. Debiteurenoverzicht



Maatwerk

Gebruik de navigatiebalk om terug te keren naar het “Onderneming” overzicht.

Maak vervolgens een keuze van de externe rapportage die je wenst te raadplegen:

1. Afrekening

2. Voorschot

3. WOP



Maatwerk – Voorschot

1. Selecteer het gewenste start- en eindkwartaal voor het voorschot

2. Exporteer de tabel

3. Selecteer het gewenste kwartaal om de berekening te bekijken.



Maatwerk – Voorschot - Exporteer

1. Klik op “Exporteer voorschot”

2. Kies voor “CSV” , dit geeft de meest correcte uitkomst.

Note: Bij het gebruik van CSV verdwijnen voorloopnullen bij ondernemingsnummer 

en INSZ nummer in de export.

3. Klik op “Download”.



Maatwerk

Gebruik de navigatiebalk om terug te keren naar het “Onderneming” overzicht.

Maak vervolgens een keuze van de externe rapportage die je wenst te raadplegen:

1. Afrekening

2. Voorschot

3. WOP



Maatwerk – WOP

1. Gebruik de filters om een specifieke werknemer te zoeken.

2. Exporteer



Maatwerk – WOP - Exporteer

1. Klik op “Exporteer WOP”

2. Kies voor “CSV” , dit geeft de meest correcte uitkomst.

Note: Bij het gebruik van CSV verdwijnen voorloopnullen bij ondernemingsnummer 

en INSZ nummer in de export.

3. Klik op “Download”.



Raadpleeg je rapportage

1. Surf naar https://analytics.data.wse.vlaanderen.be/

2. Log in met de gewenste methode

3. Bekijk je gegevens door te navigeren door het dashboard

4. Vul de vragenlijst in

Technische vragen in de toekomst?

-> data.wse@vlaanderen.be

Data specifieke vragen in de toekomst?

-> collectiefmaatwerk@vlaanderen.be

Contacteer de helpdesk:

Bel, mail of chat gratis met 1700.

1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 19 uur.


