
Instructies voor het gebruik van de Yellowstone Portal 

Om gebruik te maken van de  Yellowstone portal ben je bij ons in dienst of ga je op korte termijn 

beginnen, succes en vast veel plezier bij jouw opdrachtgever. In de portal kan je diverse zaken vinden 

die voor jou van belang zijn, in de portal staan onder andere jouw loonstroken en de daarbij horende 

summary. Je kunt hier ook de personeelsgids terugvinden. Hieronder staat beschreven hoe je in kunt 

loggen en waar je alles kunt vinden. 

- Open de webbrowser en ga naar login.yellowstone.nl, als je al een gebruikersnaam hebt kun 

je dit gedeelte overslaan en naar het volgende stukje gaan waarbij je jezelf kunt registreren. 

Klik op “ Get username” en vul hier jouw e-mail adres in wat bij ons bekend is, klik nogmaals 

op “Get username”. Je ziet nu de volgende melding verschijnen en kun je verder met de e-

mail die je hebt ontvangen. 

 

 

- Als je voor de eerste keer inlogt klik op “Register account!” 

 



- Het systeem vraagt nu om jouw “Username/ employee number’ en jouw “Zip code”. Jouw 

username ontvang je in een e-mail. Deze bestaat uit 6 cijfers en begint altijd met 00. Jouw Zip 

code zijn de 4 cijfers van jouw postcode zoals die bij ons bekend is. In het voorbeeld 

hieronder is het employee number 004968 en de postcode 5653MA. Klik vervolgens op 

“Register account

 
 

- Je krijgt nu de volgende melding, let wel dat de mail wordt verzonden naar het bij ons 

bekende e-mail adres. 

In je mailbox zit nu een mail van noreply@yellowstone.nl met daarin jouw gebruikersnaam en 

jouw wachtwoord.  

 

mailto:noreply@yellowstone.nl


- Klik nu op “Home” en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in zoals je die zojuist hebt 

ontvangen per e-mail en klik vervolgens op “Login”. 

 

- Je komt nu in de portal op jouw home pagina, hier vind je jouw NAW (Naam, Adres en 

Woonplaats) gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Mochten hier gegevens staan die niet 

juist zijn dan verzoeken wij jou dit meteen door te geven aan jouw contactpersoon bij 

Yellowstone. Als je voor de eerste keer bent ingelogd dan verzoeken wij om jouw 

wachtwoord aan te passen, je kan dit doen door rechts op “Change password” te klikken. Vul 

hier in jouw wachtwoord wat je hebt ontvangen per e-mail en vul vervolgens 2 keer jouw 

nieuwe wachtwoord in. Als je dit succesvol hebt gedaan dan krijg je de volgende melding 

 

- In de portal vind je naast jouw NAW gegevens ook de gegevens van jouw klant, begin- en 

einddatum van jouw contract, de afstand welke we gebruiken voor de berekening van jouw 

reiskosten en jouw betaaltermijn. De betaaltermijn gaat in op het moment dat wij jouw 

goedgekeurde uren hebben ontvangen of de self-billing factuur van onze klant. Onder jouw 

“Contract” gegevens zie je ‘Digitally Sign”, hier staan alle documenten waarvan wij willen dat 

deze door jou worden ondertekend, dit kun je doen door het document aan te klikken 

hierover ontvang je een e-mail. 



 

Je kunt op de link in de e-mail klikken of je kunt inloggen op de portal en op het document 

klikken.  

 

- Je krijgt een nieuw scherm, waarbij je het document kunt downloaden, doorlezen en indien 

je akkoord bent kun je deze ook lokaal opslaan als je dit wilt. Je kunt akkoord geven door een 

handtekening te zetten in het grijze veld, als je klaar bent kun je het bevestigen door op “Sign 

document” te klikken. Het systeem kenmerkt het document en verzendt deze, dit kan een 

paar seconden duren. Het veld sluit automatisch. Als je inlogt zie je dat het document nu als 

versie 2 staat en als status “Signed” heeft. Yellowstone zal dit verder oppakken, je hoeft hier 

verder niets meer aan te doen. 

 

- Als laatste onderdeel zie je het kopje “Documents” hier vind je jouw salarisstroken en andere 

belangrijke documenten, deze kun je simpel openen door erop te klikken. Ook vind je hier de 

laatste versie van het personeelshandboek en zullen we ervoor zorgen dat jouw jaaropgave 

hier staat zodat je tijdig jouw belastingaangifte kan (laten) doen. 

 

 


