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Naam PE (Nummer PE)

Menu PE-admin Submenu's in het menu PE-admin

1.

2.

3.

4.



PE-admin

1.1 Toevoegen (nieuwe trainee aanmaken)
1.2 Bevoegdheden
1.3 Wachtwoord inzien & wijzigen
1.4 Activeren/deactiveren
1.5 Bankrekening, inloggedrag, alle gegevens trainee inzien & wijzigen

2.1 Algemeen
2.2 Openingstijden, communicatie, talen

3.1 Categorieën
3.2 Trefwoorden
3.3 Relatie met de bedrijvengids

4.1 Gebruik & uitschakelen

1. Trainees

2. Profiel PE

3. Bedrijvengidsregistratie

4. Periodieke facturen

Inhoud

5. VVV 5.1 VVV & checklist



PE-admin / Trainees → Toevoegen



PE-admin / Trainees → Toevoegen

----------

Optioneel

Optioneel

Invullen mag maar dit veld is 
niet gekoppeld aan enig ander 

veld of systeem dus dient 
hooguit als geheugensteun.

Invullen mag maar 
dit veld is niet 

gekoppeld aan enig 
ander veld of 

systeem dus dient 
hooguit als 

geheugensteun.

In beeld verschijnen invulvelden.



PE-admin / Trainees → Toevoegen

Alles wat relevant is voor het 
functioneren van de trainee 
als medewerker.  Alleen de 
bedrijfsleider ziet dit veld.



PE-admin / Trainees → Bevoegdheden

Bevoegdheden staan 
standaard op Nee.
Aanpassen naar de 

functie van de trainee of 
naar wens.

Bevoegdheden trainee

Kijk ook: Instructievideo

NB Een trainee ziet zijn 
bevoegdheden zelf niet. Een 

trainee merkt alleen hoe 
deze zijn ingesteld, door de 
menu’s die zichtbaar zijn in 

zijn portaal.

https://www.penned.nl/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEKEN/Ondernemen/Portal-uitleg/Trainees_aanmaken_en_hun_rechten.mp4
https://www.penned.nl/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEKEN/Ondernemen/Portal-uitleg/Trainees_aanmaken_en_hun_rechten.mp4


PE-admin / Trainees → Bevoegdheden

De bevoegdheid om de bankrekening 
van de PE te bekijken en om 

betalingsopdrachten in te voeren

Het volgende wordt onderscheiden.
• Invoeren bankopdrachten
• Vrijgeven bankopdrachten
De trainee die bankopdrachten invoert, heeft 
niet de bevoegdheid deze vrij te geven. Dit 
vanwege functiescheiding in de administratieve 
organisatie van de PE.

TIP: Wil je deze functiescheiding niet? Via menu 
Bankrekening van de PE /submenu Instellingen kan je 
Vrijgeven bankopdrachten vereist op Nee zetten. Indien 
dit op Nee staat, wordt een aangemaakte betaling direct 
verwerkt in plaats van dat die moet worden vrijgegeven 
door een tweede persoon.♦ Lees ook: Bankinstellingen trainee m.b.t. vrijgeven 

bankopdrachten. 

https://www.penned.nl/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEKEN/Ondernemen/Portal-uitleg/Bankinstellingen_mbt_Vrijgeven_bankopdrachten.pdf
https://www.penned.nl/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEKEN/Ondernemen/Portal-uitleg/Bankinstellingen_mbt_Vrijgeven_bankopdrachten.pdf


PE-admin / Trainees → Bevoegdheden

Staat de bevoegdheid Vrijgeven van 
bankopdrachten op Ja, dan vervalt 

de mogelijkheid om betalingen klaar 
te zetten. Het systeem zet de 
bevoegdheid Toegang tot de 

bankrekening van de PE automatisch 
op Nee.

Zet een bedrijfsleider beide op Ja 
dan maakt het systeem er 
automatisch een Ja en een Nee van. 
Ook al blijft de bevoegdheid mag 
Bankopdrachten vrijgeven op Ja 
staan.

Lees ook: Bankinstellingen trainee m.b.t. vrijgeven bankopdrachten. 

https://www.penned.nl/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEKEN/Ondernemen/Portal-uitleg/Bankinstellingen_mbt_Vrijgeven_bankopdrachten.pdf


Met deze bevoegdheid kan de trainee eigen buy

buttons (koopknoppen) toevoegen aan een artikel 

op de PE-website. Het systeem linkt een klant na 
het klikken op de buy button direct door naar diens 
bankrekening.

PE-admin / Trainees → Bevoegdheden

Om te kunnen 
handelen is 
voorraad nodig en 
een manier om 
aan voorraad te 
komen is inkopen 
in 
de Groothandels-
handelsmarkt
plaats.



De 
openingstijden 
zijn zichtbaar in 
de 
bedrijvengids. 
De andere PE’s
weten daardoor 
wanneer er 
trainees in de PE 
aan het werk 
zijn.

De talen zijn de talen waarmee met de PE 
gecommuniceerd kan worden. Let op, dit wil niet 
zeggen dat het systeem tekst in deze taal vertaalt 
maar dat er een werknemer is die deze taal 

spreekt. Voeg in menu PE-Admin / submenu Profiel 

PE / talen in deze talen een korte omschrijving of 
slogan van de PE toe zodat dit in de bedrijvengids
zichtbaar is.

PE-admin / Trainees → Bevoegdheden



In de bedrijvengids zijn 
alle Nederlandse en 
buitenlandse PE’s te 
vinden.

De Trade Fair POS is een point-of-salemethode die 
op een beurs of open dag kan worden gebruikt 
door standhouders. De POS maakt het mogelijk 
dat orders snel en zonder hinderlijke computer 
kunnen worden geplaatst.

PE-admin / Trainees → Bevoegdheden

Mogelijkheid om de PE te 
registeren als standhouder op 
een virtuele beurs in Nederland



PE-admin / Trainees → Wachtwoord

Het wachtwoord van een trainee inzien
Ga naar Tonen(1). In het beeld verschijnt een pop-upvenster met het wachtwoord van de 
trainee.

Het wachtwoord van een trainee veranderen of resetten
Klik op het icoontje (2). In het scherm verschijnt een pop-up met de vraag: 
Reset wachtwoord van trainee, met de opties OK/Annuleren.

1 2

Wachtwoord 
inzien

Wachtwoord 
veranderen



PE-admin / Trainees → Activeren/Deactiveren

3

Trainee 
deactiveren

• Een trainee deactiveren
Ga naar Deactiveren (3). Klik op . De trainee is gedeactiveerd en verdwijnt uit de lijst met actieve trainees. In beeld 
verschijnt een pop-up met de melding dat de trainee is gedeactiveerd. Een trainee is niet weg maar verplaatst naar de lijst met 
gedeactiveerde trainees.

• Een trainee activeren
Ga naar Gedeactiveerd (4). In beeld verschijnt de lijst met gedeactiveerde trainees. Klik op achter de 
naam van de trainee om de trainee weer te activeren. In beeld verschijnt een pop-up met de melding dat de 
trainee is gereactiveerd.

4

Lijst met alle 
gedeactiveerde 
trainees



PE-admin / Trainees → Bankrekening

De persoonlijke bankrekening van de trainee inzien. Klik op Bankrekening (5). In beeld 
verschijnt een transactieoverzicht van de persoonlijke bankrekening van de trainee.

5

Klik op Trainees om 
terug te gaan naar 
het beginscherm.



PE-admin / Trainees → inloggeschiedenis

De gebruikersnaam en laatste inlogdatum van de trainee inzien
Ga naar Gebruikersnaam/Laatste inlogdatum (6). Daar staat de inlognaam. Dit is altijd 
voornaam.achternaam.laatste drie cijfers van de PE-code.
Ook is een datum en tijd zichtbaar waarop de trainee voor het laatst heeft ingelogd in het systeem.

6



PE-admin / Trainees → Inzien & Wijzigen

7

Alle gegevens en bevoegdheden van een trainee inzien.
Klik op de naam van de trainee (7). In beeld verschijnt een overzicht van alle 
gegevens van de trainee: naam, e-mail en alle bevoegdheden. Inzichtelijk wordt 
welke bevoegdheden zijn toegekend (Ja) en welke niet (Nee).



PE-admin / Trainees → Inzien & Wijzigen

Alle gegevens en bevoegdheden van een trainee 
wijzigen.
Klik op Wijzigen onderin beeld. Het invoeren van nieuwe 
gegevens en het aanpassen van bevoegdheden is nu 
mogelijk. Afsluiten door op Bewaren te klikken.



PE-admin / Profiel PE

De vindbaarheid van de PE draagt bij aan 
de handelsmogelijkheden voor de PE en 
dus aan de werkzaamheden voor de 
trainees. Deze vindbaarheid wordt 
vormgegeven in Profiel PE en in
Bedrijvengidsregistratie. 

Onder Profiel PE kan de bedrijfsleider de 
algemene gegevens van de PE inzien. 
Deze gegevens staan al ingevuld bij de 
start van de PE. Wat je zelf nog kunt 
aanpassen is Internationale handel.

Let op: helemaal naar beneden scrollen,

daar vind je de knop Wijzigen!

Vergeet niet na het wijzigen op de knop 

Bewaren te klikken!



Onder Internationale handel heb je keus: Ja of 
Nee. Ja staat voor de optie om internationaal te 

kunnen handelen en dus zichtbaar te zijn voor PE’s
buiten Nederland en België. Staat deze op Nee dan 

zien buitenlandse PE's jouw PE niet terug in de 
bedrijvengids. Dit heeft ook consequenties voor de 
Marketplace en voor inschrijving voor buitenlande 

beurzen.

Het Btw-nummer dit 
Dit nummer wordt 

automatisch 
gegenereerd en 

ingevuld.

Hoofddoelgroep
Geen aanpassing nodig. Dit staat 
standaard ingevuld door PenNed.
Het geeft weer wie de gebruikers 

van de PE zijn. Dit kunnen 
studenten zijn maar ook trainees 

van re-integratiebureau’s.

Adresgegevens
van de PE. Dit zijn 
de adresgegevens 
van de opleiding.

PE-admin/ Profiel PE



Openingstijden

Het is belangrijk om deze altijd up-to-

date te houden, dus bij verandering van 

lesuren voor de PE, dit wijzigen.

Waarom is het belangrijk? Vindbaarheid, 

telefonisch contact of contact online via 

Teams met andere PE's.

Sluitingsperiode
Dit zijn periodes dat de PE 

dicht is vanwege bijvoorbeeld 
vakantie of toetsweken.

Openingstijden 
Dit zijn de uren dat tijdens de 

opleiding aan en in de PE 
wordt gewerkt. De uren dat 

een PE in bedrijf is.

PE-admin / Profiel PE → Openingstijden



Communicatie

Hier staan de opties waarmee trainees 

van andere PE’s contact met de PE 

kunnen opnemen. Klantcontacten 

leveren werkzaamheden en 

leermomenten op.

E-mail: het e-
mailadres wordt door 

PenNed verstrekt. Het kan 
niet worden gewijzigd en is 
dan ook niet zichtbaar als 
op de knop Wijzigen wordt 

geklikt.

Website: kopieer de URL van 
de door jouw PE gemaakte 

website. Let op dat je de URL 
van de zichtzijde neemt, niet 
die van de editormodus van je 

websiteprogramma.

PE-admin / Profiel PE → Communicatie



Talen

Dit zijn de talen die de 

trainees kunnen spreken. 

Taal 1 is de voertaal binnen 

de PE, Nederlands. Taal 2, 

deze taal is nergens aan 

gekoppeld, het is voor de 

lezer van de PE-info in de 

bedrijvengids een teken dat 

er bijvoorbeeld in het Chinees 

of Duits naar de PE kan 

worden gemaild.

Omschrijving

De teksten die je hier ingeeft 
zijn zichtbaar in de 
Bedrijvengids en maken de 
PE vindbaar in het menu 
Bedrijvengids.

Taal 1: Selecteer de 
taal. Er zijn vijf talen 

mogelijk.

Omschrijving: is een slogan 
of korte omschrijving van de 

PE of de door de PE 
aangeboden producten.

PE-admin / Profiel PE → Talen



Categorieën en trefwoorden

Hier kan je categorieën en de 

trefwoorden voor de PE ingeven.

Categorieën worden gebruikt als filter 

in de bedrijvengids, trefwoorden zijn 

niet zichtbaar in de bedrijvengids maar 

fungeren als zoekterm waar een PE op 

gezocht kan worden.

PE-admin / Bedrijvengidsregistratie



Categorieën
Het is mogelijk om vijf categorieën in 
te geven. De categorieën komen 
overeen met de categorieën die door 
de Kamer van Koophandel worden 
gebruikt. Het is een weergave van de 
bedrijfsactiviteiten van de PE.

Categorie selecteren
'Less is more'; beter een

goed passende categorie dan 
vijf die de lading net niet 

dekken.

PE-admin / Bedrijvengidsregistratie → Categorieën



Trefwoorden
Dit zijn de woorden die moeten
omschrijven waar de PE in handelt. 
Deze woorden maken de PE vindbaar 
voor andere PE’s. De trefwoorden 
moeten uiteraard actueel zijn, dus bij 
verandering van het assortiment van 
de PE ook de trefwoorden veranderen. 
De trefwoorden moeten zo specifiek 
mogelijk de producten en of diensten 
omschrijven.

Trefwoord of 
trefwoorden vind je niet 
terug in de bedrijvengids.

Het trefwoord dat je hier 
invoert is de zoekterm in 

de bedrijvengids.

PE-admin / Bedrijvengidsregistratie → Trefwoorden



Relatie met Bedrijvengids

Het logo en de naam van de PE (1), 
deze worden ingevoerd in het menu 
Buy buttons manager/submenu 
Instellingen.

Onder 2 de tekst Passie voor verf, deze 
omschrijving van de PE wordt ingevoerd 
in het menu PE-admin/submenu profiel PE 
→ Talen.

De categorie of categorieën staan in 
groene tekst (3) in de bedrijvengids en 
worden gekozen in het menu PE-admin/ 
submenu Bedrijvengidsregistratie →
Categorieën.

1

2

3



Relatie met Bedrijvengids

Het e-mailadres en adresgegevens 
(4) van de PE, deze worden ingevoerd 
in het menu PE-admin/submenu 
profiel PE → Algemeen.

Onder 5 staan de Openingstijden. 
Deze worden ingevoerd in het menu 
PE-admin/submenu profiel PE →
Openingstijden.

De Talen (6) in de bedrijvengids 
worden gekozen in het menu PE-
admin/submenu profiel PE → Talen.

4

5

6



Relatie met Bedrijvengids

Btw-nummer en KvK-nr (7) worden 
automatisch verstrekt door PenNed.

De hoofddoelgroep (8) is te vinden 
onder PE-admin submenu profiel PE →
Algemeen. Dit wordt automatisch 
ingevuld.

De PE-code (9) wordt automatisch 
verstrekt door PenNed.

9

8

7



Om trainees bedrijfsrealistisch te laten 

werken is het goed dat er periodiek

facturen komen voor vaste lasten. Naast

een passend beeld van de werkelijkheid

leveren facturen voor vaste lasten

werkzaamheden op: het betalen en 

administreren van facturen.

Bij de start van de PE is ontvangst van 

alle periodieke facturen automatisch

ingeschakeld. Je kunt ze echter (tijdelijk) 

uitschakelen.

Hoe?
Ga naar PE-admin/submenu Periodieke 
facturen.
Zet de schuif om bij de facturen naar 
keuze. Het vakje onder Ontvangen gaat
van groen naar grijs.

De facturen ontvangt de PE in de G-
mailbox van de PE. Naast deze facturen 
ontvangt de PE standaard de btw-
aangifte per e-mail.

Zet de schuif om bij 
de factuur naar keuze

PE-admin / Periodieke Facturen



Trainee
Mijn trainee is wachtwoord vergeten

Menu PE-admin / submenu Trainee
Klik onder de kop wachtwoord op Tonen. In beeld verschijnt een pop-upvenster met het wachtwoord van de trainee.

Mijn trainee kan geen bankopdrachten klaarzetten

Menu PE-admin / submenu Trainee
Staat de bevoegdheid heeft toegang tot bankrekening PE op ja en staat de bevoegdheid mag bankopdrachten 
vrijgeven op nee?
Staat de bevoegdheid heeft toegang tot bankrekening PE op ja en staat de bevoegdheid mag bankopdrachten 
vrijgeven ook op ja? In dit geval zet het systeem de bevoegdheid heeft toegang tot bankrekening PE automatisch op 
nee.
Zet dus de eerste bevoegdheid tot toegang op Ja en de bevoegdheid tot vrijgeven op Nee.

Mijn trainee kan geen bankopdrachten vrijgeven

Menu PE-admin / submenu Trainee
Staat de bevoegdheid heeft toegang tot bankrekening PE op Nee en staat de bevoegdheid mag bankopdrachten 
vrijgeven op ja?

PE-admin: VeelVoorkomendeVragen



De PE

PE is niet zichtbaar voor PE's buiten Nederland

Staat onder PE-admin / Profiel PE Internationale handel op Ja?
PE-admin / Profiel PE → klik op Wijzigen.
Wijzig Internationale handel naar Ja.
Klik op Bewaren.

PE krijgt geen contact met andere PE’s

Staan de openingstijden juist ingevoerd?
PE-admin / Profiel PE Openingstijden → klik op Wijzigen.
Pas de Openingstijden aan. 
Klik op Bewaren.

PE-admin: VeelVoorkomendeVragen



PE-admin: Stappen

Menu PE-admin Klik op Gevolg/Actie Opmerking

Wachtwoord trainee inzien Tonen Pop-up in beeld met wachtwoord.

Wachtwoord trainee wijzigen Sleutel icoon onder Wachtwoord 
Resetten

Pop-up in beeld met de vraag: 
reset wachtwoord? Opties OK en 
Annuleren.

Trainee deactiveren Rode kruis onder deactiveren Trainee wordt gedeactiveerd. Trainee is niet weg, staat in de 
lijst gedeactiveerd.

Trainee activeren Gedeactiveerd Lijst met gedeactiveerde trainees 
in beeld. Klik op icoon van pijl 
achter de naam van de trainee.

Pop-up in beeld dat trainee 
geactiveerd is.

Bankrekening trainee inzien Bankrekening Persoonlijke bankrekening in beeld 
met alle mutaties.

Klik op trainees om terug te gaan 
naar beginscherm.

Inloggeschiedenis trainee inzien Zichtbaar onder 
gebruikersnaam/Laatste 
inlogdatum

Inzage in activiteiten trainee in 
portaal van PE.

Alle gegevens trainee inzien Naam trainee Alle gegevens van trainee in beeld.

Alle gegevens trainee wijzigen Naam trainee + klik op Wijzigen Alle velden kunnen worden 
aangevuld. Klik op bewaren.



PE-admin

Bedrijvengidspagina Portaal: Menu / sub menu

Logo PE Buy buttons Manager / Instellingen ⇒ Logo van uw PE

Naam PE & Logo PE als link naar website Buy buttons Manager / Instellingen ⇒ URL van uw website

Tekst: korte omschrijving PE PE-admin / Profiel PE ⇒ Talen: Omschrijving van het aanbod van de PE

Categorie: Bedrijfsactiviteiten die PE uitvoert. PE-admin / Bedrijvengidsregistratie ⇒ Categorieën

E-mail en adresgegevens PE-admin / Profiel PE ⇒ Algemeen

Openingstijden PE-admin / Profiel PE ⇒ Openingstijden

Talen PE-admin / Profiel PE ⇒ Talen

Btw-nummer & Kvk-nr Automatisch verstrekt door PenNed

Hoofddoelgroep PE-admin / Profiel PE ⇒ Algemeen

PE-code Automatisch verstrekt door PenNed. Altijd NL met cijfers
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