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Wat is YOU-P? 
Een beetje info vooraf …

• Je krijgt toegang tot de YOU-P aankoopvoordelen doordat je werkgever is aangesloten bij COLLECTIEF

• Enkel de medewerkers uit sociale ondernemingen kunnen gebruik maken van YOU-P

• YOU-P beschermt de rechten van de gebruikers m.b.t. privacy! 

o Strikte bewaking van GDPR-regelgeving

o Je werkgever geeft geen contactgegevens van haar personeel door aan YOU-P

• De YOU-P aankoopvoordelen zijn tevens geldig voor alle bij jou inwonende gezinsleden

• Voor gebruik van de externe voordeelplatformen Benefits@Work en Xtra Present zal je bij elk 
platform éénmalige moeten registreren. Nadien verloopt de toegang tot deze platformen automatisch 
(geen logins en paswoorden meer nodig!)

2



Via YOU-P krijg je toegang tot 
3 voordeelplatformen !

www.you-p.be
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• Eigen intern voordeelaanbod van YOU-P

• Permanent groeiend aanbod
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• Vele honderden aankoopvoordelen

Maar nog véél, véél meer 
……
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• Vrij nieuw platform binnen de Colruyt Groep

sterke uitbreiding gepland in 2021-2022
Opgelet: niet op aankoop voeding in Colruyt winkels!
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De aankoopvoordelen zijn raadpleegbaar via:

www.you-p.be App van Benefits@work
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Internet (PC, laptop, tablet, …) APP  (smartphone, iPhone)

http://www.you-p.be/


Elk voordeelplatform heeft z’n eigenheden en regels (o.a. GDPR)

Dit betekent ook dat je bij elk platform afzonderlijk een korte registratieprocedure zal moeten doorlopen. 
Dit hoef je gelukkig slechts 1 keer te doen. ☺
De YOU-P site onthoudt elke registratie en zorgt er voor dat je de volgende keren altijd rechtstreeks toegang krijgt 
tot de 3 platformen, zonder nog te moeten inloggen

Aan de slag ….     (stappenplan bij 1e gebruik)

YOU-P = 3 voordeelplatformen op 1 plaats

zie stap 4 - 5

zie stap 6 - 7

zie stap 8 - 9

YOU-P

Benefits@Work

Xtra-Present

Info over registratie bij:

8



Aan de slag ….     (stappenplan bij 1e gebruik)

STAP 1 ga naar     www.you-p.be
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STAP 2 Je klikte op ‘YOU-P’-voordelen

• Je krijgt een scherm met de eigen YOU-P aankoopvoordelen

• Op of onder elke foto kan je op een link klikken die je meer 
informatie geeft over het voordeel en info over wat je moet doen 
om dit voordeel te bekomen

• Om terug te keren naar de beginpagina kan je bovenaan elke 
pagina klikken op de groene ‘terug’ knop 
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STAP 3 Je klikte op ‘Externe partners’

• Als het de eerste keer is dat 
je op deze link hebt geklikt 
krijg je dit scherm te zien:

Klik op 
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STAP 4 Registratie bij YOU-P

Je vult eerst onderstaand scherm in:

Je krijgt dan onderstaand scherm. Vul ook dit 
scherm in (niet alle velden zijn verplicht in te vullen).   

TIP: 
Je kruist onderaan ook best 
‘aangemeld blijven’ aan.
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STAP 4  A STAP 4  B



STAP 5 Registratiemail bevestigen

Na registratie in de vorige stap (4) krijg je direct onderstaande e-mail. 
In deze mail klik je op ‘hier’ 
om de registratie te bevestigen.

Opgelet:   krijg je na stap 4 deze mail niet, 
dan betekent dit dat je in het vorige scherm 
een foutje had getypt in je e-mailadres! 
Je zal dan stap 3 & 4 opnieuw moeten 
doorlopen.
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STAP 6
Toegang tot voordelen 
van EXTERNE PARTNERS

Nadat je geregistreerd bent bij YOU-P (=stappen 4 en 5) kan je ook de mini registratie uitvoeren bij onze 
externe partners Benefits@Work en  Xtra Present.

In onderstaand scherm vul je de door jou zelf gekozen login en paswoord in. 

TIP:

Je vinkt ook hier best het vakje ‘aangemeld blijven’ aan.

Als je dit doet dan zal je in de toekomst altijd automatisch 
toegang hebben tot de Externe Partners, zonder telkens 
je YOU-P login en paswoord te moeten ingeven!
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STAP 7 Registratie bij Benefits@Work

Na stap 6 bekom je onderstaand scherm.

Als je naar het voordeelplatform van 
Benefits@Work wil gaan, klik je op de knop 
‘Aanmelden’ 

De 1e keer dat je inlogt bij B@W zal je op 
hun platform een mini-registratieformulier 
moeten invullen. Dit hoef je slechts 1 keer 
te doen. Vanaf de volgende keer krijg je via 
YOU-P steeds automatisch toegang tot 
B@W!

Problemen bij registratie? Bel 011 870 950
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STAP 8 Registratie bij XTRA Present
(deel 1)

Na stap 6 bekom je onderstaand scherm.

De 1e keer dat je toegang wil tot XTRA 
Present kan je via de knop ‘OPVRAGEN’ 
jouw persoonlijke inloggegevens opvragen.

Door op ‘opvragen’ te klikken wordt aan jou 
een mail toegestuurd, met daarin je Xtra 
Present inloggegevens. 

Ga nu naar STAP 9
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STAP 9 Registratie bij XTRA Present
(deel 2)

Van zodra je de logingegevens voor XTRA Present hebt 
ontvangen kan je op de ‘AANMELDEN’-knop drukken

Je krijgt onderstaand scherm, waarin je de ontvangen 
logingegevens XTRA Present (zie mail uit stap 8) kan invullen.

TIP:

Je vinkt ook hier best het 
vakje ‘aangemeld blijven’ 
aan.

In de toekomst zal YOU-P dan 
steeds automatisch deze login 
en het paswoord invullen.
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Problemen bij registratie?

Bel 02 363 51 51


