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PersoContact  
Waarom moet u PersoContact gebruiken? 

PersoContact is de applicatie die wordt gebruikt om te communiceren met PersoPoint. Het wordt 

vooral gebruikt om:  

• Aanvraagformulieren met betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van het 

huishouden, weddesimulatie, woon-werkverkeer, bepaalde vakantiedagen die niet via 

PersoSelfService kunnen worden aangevraagd, enz. in te dienen 

• Attesten te verzenden 

• Een vraag aan PersoPoint HR Officers te stellen 

• Uw eigen tickets op te volgen 

Hoe verbinding maken met PersoContact? 

De applicatie is beschikbaar voor alle gebruikers en 7 dagen per week toegankelijk. De verbinding 

verloopt via e-ID of ITSME. 

  

https://bosa.service-now.com/persocontact  

https://bosa.service-now.com/persocontact
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Hoe werkt PersoContact ?  

 De applicatie werkt als een mailbox. Wanneer u een verzoek verzendt, ontvangt het team 

dossierbeheerders een e-mail onder de vorm van een te verwerken "ticket". U ontvangt een 

bericht met een samenvatting van het verzoek dat u hebt gedaan. Wanneer een PersoPoint-

dossierbeheerder uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een nieuw bericht. Het laatste bevat een 

hyperlink om u te identificeren in de applicatie, waar u het volledige antwoord van de 

dossierbeheerder kunt terugvinden. 

Startpagina PersoContact 

Zoekbalk 

 Met het veld "zoeken" kunt u zoeken naar trefwoorden, formulieren of ticketnummers. 

Een formulier 
invullen, een 
aanpassing 
doen, een 

aanvraag maken

Een ticket is 
aangemaakt

Ontvangst 
bevestiging  per 
e-mail van het 
aangemaakte 

ticket

Ticket opvolgen 
in PersoContact
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Profiel 

 In de rechterbovenhoek (« Profiel ») kun je de foto (avatar) en de taal aanpassen en uitloggen.  

 

Aanbevolen voor u 

In het blok "aanbevolen voor u" vindt u directe links naar uw meest gebruikte formulieren.    

 

Links 

 Directe links naar PersoSelfService (Scope) en PersoExpenses zijn beschikbaar op de startpagina:  
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HR-Aanvragen 

In "HR aanvragen" zijn de formulieren gesorteerd op thema. Wanneer u op een thema klikt, 

worden de verschillende formulieren weergegeven. 

 

 

Een ticket aanmaken 

Om een ticket in te dienen, selecteert u het gewenste formulier.  Als u een deeltijdverzoek bv. een 

vierdagenweek met premie wilt indienen, klik dan op "vermindering van werkregime".   
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Vul de velden in volgens uw verzoek. Velden met een "*" zijn verplichte velden. De bij te voegen 

documenten staan onder de titel bovenaan de pagina, terwijl de gerelateerde link onderaan de 

pagina staat. Als u wilt, kunt u een opmerking achterlaten. 

Via de knop "Indienen" wordt het ticket naar de dossierbeheerders gestuurd. 

 

  

Lijst met bij te 

voegen 

documenten 

 

Velden met "*" zijn 

verplicht 

Om documenten bij 

te voegen 
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Presentatie van een ticket PersoContact 

 Na het verzenden van het ticket krijgt u een pagina met een overzicht van het ticket volgens de 

tijdlijn.  U vindt alle bijlagen onder het tabblad "Bijlagen".  

 

Uiterst rechts kunt u de status van uw ticket volgen: 

- Open: We hebben uw ticket ontvangen.  

- Toegewezen: Het ticket is aan één van onze dossierbeheerders toegewezen om 

verwerkt te worden.  

- Werk in uitvoering: We werken aan de oplossing van uw ticket.  

- In afwachting: We hebben informatie van u of uw personeelsafdeling nodig.  

- In afwachting van acceptatie: we zijn klaar met de verwerking van uw ticket. 

- Voltooid gesloten: het ticket is gesloten, het blijft in uw geschiedenis maar kan niet 

meer gebruikt worden om met PersoPoint te communiceren.   

 

➔ Tickets aangemaakt in SAGO beginnen met HRC. Nieuwe ticketnummers geopend in 

PersoContact beginnen met HRB.   
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Terug naar Startpagina 

Om terug te keren naar de startpagina, klik op "Startpagina" of "PersoContact". 

 

 

 

 

Een ticket raadplegen 

Om de geschiedenis van uw tickets (open of gesloten) te bekijken, klik op "mijn cases".   

 

U kunt al uw tickets (open of gesloten) terugvinden: 

 

Klik op de titel van het ticket om het te openen.  
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Antwoord van PersoPoint 

 Zodra PersoPoint op u heeft gereageerd, of op actie van u wacht, verschijnt het ticket in "Mijn 

Taken". U vindt ook de tickets die op een actie van u wachten bij "Snelle taken". 

 

U krijgt dan het onderstaande scherm. Dit ticket is bijvoorbeeld in afwachting van acceptatie. Klik 

op de titel van het ticket om het gesprek opnieuw te lezen, of voer uw antwoord in en klik op 'ja' 

om te aanvaarden, of 'nee' om te weigeren. 

 

U ontvangt ook een e-mail telkens wanneer PersoPoint tussenkomt in uw ticket. 

Klik hier om het 

volgende ticket te zien 


