
Maak nu een account aan. Met één account heb je toegang tot  
Mijn werk en Mijn PostNL. 

Ben jij al online  
bij PostNL?
In 3 stappen  
regel je het! 

Mijn PostNL is hét intranet voor alle 
collega’s:
• Blijf op de hoogte van en reageer op het nieuws.
•  Bekijk je salarisstrook, achtergrondinformatie over  

je werk en meer.
•  Maak gebruik van interessante personeels- 

aanbiedingen.

Op Mijn werk regel je zelf zaken die 
voor je werk belangrijk zijn, zoals:
• Je rooster bekijken en bevestigen.
• Meldingen doorgeven.
• Verlof aanvragen.



Stap 1 
Computer met internettoegang

Je hebt een pc of laptop met internettoegang nodig. We adviseren je Windows 8 of hoger of Apple/Mac te 
gebruiken. Geschikte browsers zijn Internet Explorer (vanaf versie 8), Google Chrome en Mozilla Firefox. 
Weet je niet welke browser je gebruikt? Een handige pagina om dit te checken is whatbrowser.org.

Vul je privé e-mailadres in waarmee je geregistreerd staat bij de personeelsadministratie.

Stap 2 
Maak eenmalig een account aan
Ga voor Mijn werk naar mijnwerk.postnl.nl  en voor Mijn PostNL naar mijnpostnl.nl. Het maakt niet uit welke site je kiest,  
je hoeft maar één keer een account aan te maken. Let op dat je het internetadres juist invoert. Je komt op de inlogpagina. 
Klik op ‘Ik ben hier voor het eerst’. 
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Je ontvangt ter controle een code op je 
e-mailadres. 



Daarna kies je een wachtwoord en registreer je je mobiele nummer. Tot slot zet je een vinkje bij ‘Ik accepteer de gebruikers 
policy’ en klik je op Volgende.

Vervolg stap 2 
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Je account is nu geactiveerd.

Vul deze in op het scherm. 



Stap 3  
Inloggen
Ga naar de inlogpagina (mijnpostnl.nl of mijnwerk.postnl.nl). Mijn PostNL kun je ook op je smartphone of tablet bekijken. 
Log bij ‘Ik ben hier vaker geweest’ in met je privé e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord.

Log je in op Mijn werk dan kun je ook rechtstreeks  
naar Mijn PostNL en andersom.

Help!
Kom je er niet uit, bel dan de IT Servicedesk: 088-86 86000 (ma - vr 07.30u - 17.30u). 
Mailen mag ook: toegang@postnl.nl.
Houd je personeelsnummer bij de hand of vermeld deze in de mail.

Heb je geen computer- of e-mailervaring?
Vraag dan iemand uit je familie of je naaste omgeving om je verder te helpen.
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Mijn account
In Mijn account kun je je inloggegevens aanpassen, zoals je e-mailadres, mobiele telefoonnummer  
en wachtwoord. Je vindt Mijn account bovenaan elke pagina op Mijn werk (onder Welkom) en  
Mijn PostNL. Je hoeft je inloggegevens maar op één plek te wijzigen.  

Je ontvangt de nieuwsbrief voor postbezorgers. Je kunt je in Mijn account ook inschrijven voor  
andere nieuwsbrieven om nooit meer belangrijke informatie te missen!

Op Mijn PostNL is er een speciaal deel voor postbezorgers. 


