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Persoonlijke gegevens 
• Adreswijziging 
• Bankrekeningnummer 
• Naam en burgerlijk staat 
• Contactgegevens (zoals privé email) 
• Verzending van de loonstrook

INLOGGEN 

Inloggen in HR2day doe je via je web browser (bij voorkeur: Google Chrome). Het adres (URL) voor HR2day 
is: merces2.force.com/HR2day/login (Bookmark deze link in je browser zodat je hem de volgende keer 

makkelijk kunt vinden).

SELF SERVICE MOGELIJKHEDEN 

Arbeidsrelatie: 
• Wijziging van loonheffingskorting 
• Declaratie van reiskosten

Cafetariaregelingen 
• Vakbondscontributie 
• Fitnessregeling 
• Fietsregeling verrekening met het vakantiegeld 
• Fietsregeling verrekening met de eindejaarsuitkering

Wijzigingen aanstelling/aanvraag ontslag 
• Ontslagaanvraag op eigen verzoek 
• Aanvraag deeltijdontslag

Aanvraag vergoedingen 
• Vergoeding 2e correctie examens 
 

Verlofaanvragen 
• zwangerschapsverlof, 
• (onbetaald) ouderschapsverlof, 
• een wijziging van ouderschapsverlof 
• onbetaald verlof 

http://merces2.force.com/HR2day/login
http://merces2.force.com/HR2day/login
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Mocht je vragen hebben over het gebruik van HR2day, dan  kan je contact opnemen met 
de contactpersoon van je school. Dit zijn: 

Amersfoortse Berg Marloes Mossink 
’t Atrium Harko Boswijk 

Axia College Walter van der Hoeven 
JvO David van de Beld 

Trivium College Jan Nijhof 
Vathorst College Luuk van den Berg 

AANVRAGEN REGELEN VIA INTERACTION CENTER 

Vanaf vandaag neemt de PSA alleen nog aanvragen in behandeling die via HR2day ingevoerd zijn. 
Je kunt alle aanvragen benaderen vanuit het Interaction Center. Klik hier op de “+” in de balk van 
de tegel “Medewerker”.

Dan	krijg	je	het	volgende	overzicht	te	zien:

Door op de balken te klikken, krijg je de verschillende aanvragen te zien. Klik op de aanvraag die 
je wilt doen aan en volg de instructies. Net als bij de huidige mogelijkheden om wijzigingen door 
te geven via HR2day, wordt de aanvraag pas echt ingediend als je op de knop “Indienen” rechts 
bovenin het scherm drukt

Bij aanvragen wordt gevraagd een aantal gegevens 
verplicht in te vullen en/of wordt gevraagd een bijlage 
toe te voegen. Indien deze gegevens niet ingevuld 
zijn of er geen bijlage is toegevoegd, kan de 
aanvraag niet ingediend worden.


