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Mijn Actiris Partners – Handleiding voor de partner                                     
 

1. Open de internetzoekmachine (Firefox of Google Chrome - Opgelet, werkt niet met Internet 
Explorer) en typ het volgende adres: 

https://partners.actiris.brussels/ 

 

Zich aanmelden: gebruikersnaam, wachtwoord: 

 

Wachtwoord vergeten: 
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2. Wachtwoord wijzigen: 

 
Bij uw eerste verbinding raden wij u ten sterkste aan om uw gekregen wachtwoord te wijzigen 
om deze persoonlijker en veilig te maken. Kies een wachtwoord van minstens 8 tekens met 
minstens 1 cijfer en 1 hoofdletter dat u als enige kent en schrijf dit wachtwoord nergens op. 
 
 

3. Uitleg over het hoofdscherm  
 

a. Mijn overeenkomsten 
4.  

 
 

b. Werk uw gegevens bij 
 

Controleer, nadat u op de gekozen overeenkomst hebt geklikt, of uw gegevens correct zijn. 
Verbeter eventueel foutieve informatie of vul ontbrekende informatie aan. 
Enkel de witte vakken kunnen worden gewijzigd. Om de grijze vakken te wijzigen, moet u 
een aanvraag via e-mail of per post bij Actiris indienen. 
 
 

 
 

 

« Klikken » op de 

gewenste 

overeenkomst 

waarvoor u het 

jaarverslag wil 

downloaden. 

Klik op het tabblad "Mijn 

gegevens". 
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c. Jaarverslag 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Verplichte documenten :  

• Activiteitenverslag (Word document) 
• Financieel tabel (Excel document) 

Voor sommige partners : 

• Indicatoren (formaat naar keuze) 

 

 

 

 

Op het juiste jaar « Klikken » 

waarvoor u het jaarlijkse 

activiteitenverslag moet 

indienen 

1) Download de 

sjablonen 

3) Noteer het 

gevraagde bedrag 

2) Upload uw 

ingevulde documenten 
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Mogelijke bijlagen: 

 

Mogelijke acties: 

• Download het lege document door op de link te klikken. U kunt dan het document opslaan op 
uw computer en het invullen (In werking vanaf eind 2018). 
 

• Upload nadien het ingevulde document.  Als u het document hebt aangevuld met de 
informatie van uw organisatie, uploadt u de eindversie van het activiteitenverslag, van de 
indicatoren en van de financiële tabel op de daartoe voorziene plek. Zodra alles werd 
geüpload, op “bewaren” klikken (voor elk nieuw toegevoegd document). Deze documenten 
verschijnen vervolgens in het blauw en kunnen worden geraadpleegd via de knop 
“Overlopen”. 
 

• « aangevraagde subsidie»    
U moet het bedrag van de aangevraagde subsidie in het vakje “gevraagd bedrag” invullen. Dit 
bedrag is in euro's met maximaal 2 decimalen en komt overeen met het bedrag dat u in de 
financiële tabel heeft ingevuld. 
 

• Voeg bijlagen toe . Indien nodig, kunt u bijlagen uploaden door op “+” te klikken. Kies het 
soort bijlage in het afrolmenu. 
 

• Annuleren : begin van nul, verwijder de geüploade documenten. 
 

• Opslaan : blijft opgeslagen, maar kan nog worden gewijzigd. 
 

• Indienen: wanneer uw documenten volledig en afgewer kt zijn, kunt u uw documenten 
niet meer wijzigen, noch documenten toevoegen of ve rwijderen. Eens ingediend, is de 
status van uw aanvraag “Gevalideerd”.  
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Jaarverslag 2017 Gevalideerd 


