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Inleiding
Uren in Balans (UiB) is het urenregistratiesysteem voor apotheken. Een programma om
uren te registreren en planningen te maken, rekening houdend met vergoedingen van
diensten, alle soorten verlof en ziekte. Zeker in de apotheekbranche is de urenregistratie
en het maken van planningen buitengewoon complex en tijdrovend, vanwege de
verschillende diensten, dagen, uren en dus ook de afwijkende vergoedingen. UiB neemt
het rekenwerk uit handen en zorgt ervoor dat de collectieve afspraken worden toegepast.
UiB is gebaseerd op de Cao Apotheken, richtlijnen van de KNMP, het Handboek apotheker
en personeel en wettelijke regelingen.
Dit is de gebruikershandleiding van UiB. Deze handleiding helpt je stap voor stap door
UiB.
Als eerste volgt hier een aantal aandachtspunten.

Nieuwe gebruiker
Inlogcodes aanvragen
UiB is beschikbaar via https://nieuw.ureninbalans.nl. Per 1 januari 2017 wordt voor het
gebruik van UiB per apotheekvestiging een bedrag van € 350,- (ex btw) per jaar in
rekening gebracht.
Voor het gebruiken van UiB tegen betaling is het noodzakelijk dat je een contract met de
SBA afsluit. In het contract wordt verwezen naar de gebruiksvoorwaarden, de
verkoopvoorwaarden van de SBA en een privacyverklaring.
Wil je de apotheek als nieuwe gebruiker voor UiB aanmelden, dan kun je dit doen door
het aanmeldformulier op de inlogpagina in te vullen.
Je kunt ook contact opnemen met de SBA Servicedesk, telefoonnummer 0900 – 722 26
67 (€ 0,01 p.m., iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur).
Na aanmelding krijg je per e-mail het contract en de gebruiksvoorwaarden toegestuurd.
Na akkoord hierop krijg je de inloggegevens op het opgegeven e-mailadres en kun je,
opnieuw via https://nieuw.ureninbalans.nl, inloggen en met UiB aan de slag. Zodra je
inlogt, word je gevraagd direct het wachtwoord te wijzigen.
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Iedere apotheek krijgt een eigen administratie toegekend. De beheerder van de
administratie (bedrijfsadministrator) kan rechten toekennen aan de medewerkers om in
UiB te mogen werken of UiB te mogen inzien.
De bedrijfsadministrator is verantwoordelijk voor het bedrijfsbeheer en ontvangt na
aanmelden de inlogcodes. Als bedrijfsadministrator kun je daarna een of meer
medewerkers aanmaken en vervolgens een of meer medewerkers
(hoofd)gebruikersrechten geven. De medewerker met (hoofd)gebruikersrechten kan het
apotheekbeheer uitvoeren, zoals het aanmaken van werkroosters en het invoeren van de
planning.
Juiste browser downloaden
Om met UiB te kunnen werken, is het nodig dat je gebruikmaakt van een moderne
browser, zoals Internet Explorer 9 of hoger, of Google Chrome.
Je kunt deze browsers kosteloos downloaden via de websites van de betreffende
browsers. Google Chrome wordt normaliter automatisch bijgewerkt, het kan echter
voorkomen dat de versie niet up-to-date is. Probeer dus altijd de webbrowser te updaten
indien bij opstarten UiB niet goed functioneert.

Het ontvangen van de mail met inloggegevens
De SBA maakt op basis van je aanmelding een bedrijf voor je aan in UiB. Direct nadat de
SBA het bedrijf heeft aangemaakt, ontvang je een mail met inloggegevens op het emailadres dat je aan ons hebt doorgegeven.
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Geachte Judith Hofstede,
Welkom bij Uren in Balans (UiB): hét Urenregistratie- en planningsprogramma voor
apotheken. Zojuist is in UiB een account aangemaakt voor Hofstede BV. Je bent
aangewezen als bedrijfsadministrator van deze apotheek of dit bedrijf.
Op https://nieuw.ureninbalans.nl kun je vanaf nu inloggen met de volgende
gegevens:
Inlognaam:
Wachtwoord:
Als bedrijfsadministrator kan je op overkoepelend apotheekniveau een aantal
algemene instellingen wijzigen. De hoofdgebruiker van een apotheek kan specifieke
plannings- of roosteractiviteiten uitvoeren. Daarom is het van belang dat je als
bedrijfsadministrator zo snel mogelijk een medewerker hoofdgebruikersrechten
toekent, of deze aan jezelf toekent. Hoe je dit doet staat duidelijk omschreven in de
Gebruikershandleiding bij 6.1.4 Rechten. <link naar handleiding>
De functie van bedrijfsadministrator en hoofdgebruiker mogen door een en dezelfde
persoon bekleed worden.
Heb je vragen bij het opstarten? Misschien staat je vraag bij de Veelgestelde vragen
op de UiB-website. Je kunt ook de UiB Gebruikershandleiding raadplegen of natuurlijk
bellen met de SBA Servicedesk, T:0900 722 26 67 (€ 0,01/min). Wij helpen je graag.
Wij wensen je veel plezier met het gebruik van Uren in Balans.
Met vriendelijke groet,
SBA Servicedesk
Postbus 219
3430 AE Nieuwegein
Telefoon: 0900 722 26 67 (Elke dag bereikbaar van 9:00 - 17:00 uur)
Fax: 030 600 85 30
servicedesk@sbaweb.nl
www.sbaweb.nl

Nadat je de mail vanuit UiB hebt ontvangen, kun je inloggen.
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Inloggen in UiB en wijzigen wachtwoord
Open de browser en kopieer het adres van UiB: https://nieuw.ureninbalans.nl in de
adresbalk of typ het in. Typ hier de inlognaam (het e-mailadres) en het wachtwoord in
dat je hebt ontvangen en klik op inloggen. Zodra je de inloggegevens hebt ingetypt en
hebt ingelogd, wordt direct gevraagd je wachtwoord te wijzigen. Pas dit aan naar een
moeilijk te raden wachtwoord dat je zelf gemakkelijk kunt onthouden.

Voer alle verplichte velden in - een verplicht veld is herkenbaar aan het rode driehoekje
rechtsboven in het invoerveld - en klik op
Het wachtwoord is gewijzigd. Je krijgt een bevestiging.

.

Klik op [OK]. Het startmenu van UiB wordt nu zichtbaar.
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Na het inloggen - algemene informatie over UiB
Linksboven kun je klikken op de witte rand. Deze schuift uit naar rechts, waarna je kunt
zien dat je bent ingelogd, in welk bedrijf, met welk e-mailadres en vanaf welk tijdstip.
Indien de apotheek onderdeel uitmaakt van een keten (Alliance of Thio Pharma), zal dit
linksboven in het witte gedeelte onder Bedrijf genoemd worden, zoals Alliance
Ketenadministratie. Dit houdt tevens in dat menu-optie [Bedrijfsbeheer] niet zichtbaar is,
omdat de bedrijfsadministratie bij de keten ligt. De bedrijfsadministrator (BA) krijgt wel
Bedrijfsbeheer te zien en is daarmee degene die het bedrijf beheert. Je kunt maar één
account als BA opvoeren.
Bij het starten in UiB zijn de volgende menu-opties al zichtbaar:

Na aanpassingen van rechten (via menu-optie [Apotheken], zie paragraaf 6.1) zijn extra
menu-opties te zien zoals hieronder aangegeven.
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Zodra je klikt op een menu-optie, opent een tabblad in het scherm rechts van het menu.
De geopende tabbladen blijven openstaan, ook wanneer je uitlogt via de sleutelknop
[Afsluiten], en weer inlogt. Om ervoor te zorgen dat niet elke keer bij inloggen alle
tabbladen openstaan, kun je ervoor kiezen om de tabbladen af te sluiten. Dit kun je op
het tabblad zelf doen, daar is een kruisje zichtbaar waarmee je het tabblad kunt
afsluiten.

Menu-opties
UiB is opgebouwd aan de hand van een menu. Het menu bestaat uit de volgende
niveaus:
5. Bedrijfsbeheer
5.1 Bedrijf
6. Apotheekbeheer
6.1 Apotheken
6.2 Behoefteroosters
6.3 Clusters
6.4 Medewerkers
6.5 Ontvangen meldingen
6.6 Werkroosters
7. Planning
7.1 Planbord
7.2 Aanvragen behandelen
8. Invoeren
8.1 Afgehandelde aanvragen
8.2 Oproepregistratie behandelen
8.3 Uren registreren
8.4 Verlof aanvragen
8.5 Wachtwoord wijzigen
9. Rapporten
9.1 Agendaoverzicht
9.2 Bedrijfsrapportage
9.3 Betaalstatenoverzicht
9.4 Cursusoverzicht
9.5 Dienstoverzicht
9.6 Jaarurensystematiek
9.7 Overzicht Ziekmeldingen
9.8 Overzicht Ziektepercentage
9.9. Totaaloverzicht
9.10 Urenoverzicht
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Voorlopige verlofsaldi
Snelstart UiB-app
Snelstart UiB-medewerkersportaal
Handleiding medewerkersportaal
Gebruikershandleiding
Afsluiten

Per menu-optie gaan wij in de volgende hoofdstukken (5 t/m 13) in op de
mogelijkheden. Waar een referentie is gemaakt naar een andere paragraaf, is dit een
hyperlink; je kunt direct klikken op het paragraafnummer, waardoor je naar de juiste
paragraaf doorgeleid wordt.
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Bedrijfsbeheer
Menu-optie [Bedrijfsbeheer] is alleen zichtbaar voor de bedrijfsadministrator (BA). In
geval van een keten is dit dus enkel zichtbaar voor de ketenadministratie.

Bedrijf
Onder [Bedrijfsbeheer] en [Bedrijf] staat het bedrijf vermeld dat door de SBA is
aangemaakt.

Klik op de bedrijfsnaam (Hofstede BV in het voorbeeld). De gegevens van het bedrijf zijn
onderin zichtbaar.
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5.1.1 Gegevens
Onder het tabblad [Gegevens] kun je aangeven wat de naam van het bedrijf is en wie de
BA is.
Dit tabblad kun je ook gebruiken om bij afwezigheid van de BA iemand anders als BA aan
te stellen. Deze nieuwe BA moet echter wel alle gebruikersrechten hebben toegekend
gekregen (zie paragraaf 6.1.4). Tevens moet het vinkje Bedrijf activeren aanstaan.

5.1.2 Opties
In het tabblad [Opties] kun je een reeks opties aanvinken om nieuwe functionaliteit toe
te voegen.
Vink hier Behoefterooster aan als je het behoefterooster wilt toevoegen aan het menu.
LET OP! Uren in Balans staat standaard ingesteld op Plannen op taken. Taken en Taken
in werk- en behoefterooster aanbieden worden bij de optie Plannen op Taken direct
aangevinkt.

Kies voor Plannen op Functies indien je op functieniveau wilt inplannen.
Als je kiest voor Plannen op Functies, is het niet mogelijk om taken aan te maken. De
opties Taken en Taken in werk- en behoefterooster aanbieden zijn hierdoor niet aan te
vinken.
LET OP! De keuze voor plannen op taken of op functies maak je op bedrijfsniveau. Deze
planwijze geldt voor alle apotheken binnen het bedrijf.
Vink hier Urenregistratie aan als je de urenregistratiemodule wilt toevoegen aan het
menu.
Vink hier Verlof aanvragen aan als je de verlofaanvraagmodule wilt toevoegen aan het
menu.
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Vink hier Clusters aan, als er sprake is van een of meerdere clusters, zodat je meerdere
apotheken kunt koppelen aan een cluster (zie paragraaf 6.5).
Kies voor Werkweek als je voor het standaardbereik op het werk- en behoefterooster een
werkweek wenst, kies voor 1 week als je een hele week wenst.
Klik op

.

Je krijgt nu een melding dat de wijzigingen zijn opgeslagen en dat de wijzigingen
zichtbaar worden zodra je opnieuw inlogt. Zodra je opnieuw inlogt, zijn de opties
[Behoefteroosters], [Clusters], [Aanvragen behandelen], [Afgehandelde aanvragen],
[Uren registreren] en [Verlof aanvragen] toegevoegd aan het menu.

5.1.3 Functies
In dit tabblad zie je de functies conform de Cao Apotheken die gebruikt kunnen worden
voor het aanmaken van een overeenkomst en het inplannen van een werkrooster.
Paragraaf 6.4.2 beschrijft hoe je, om in te kunnen plannen op functieniveau - en vanuit
functie naar taakniveau -, een taak koppelt aan een functie.

5.1.4 Taken
In dit tabblad maak je de taken aan die gebruikt kunnen worden voor het inplannen van
een medewerker. Voorbeelden zijn administratie, balie, bereiden, bestellen en bezorgen.
Paragraaf 6.3.2 beschrijft hoe je, om in te kunnen plannen op taakniveau, een functie
koppelt aan een taak.

5.1.5 Kleuren
In dit tabblad kunnen de kleuren aangepast worden, waarna het planbord deze kleuren
zal weergeven voor de specifieke diensten en afwezigheden.

5.1.6 Feestdagen
In dit tabblad staan alle feestdagen vermeld conform wet en de Cao Apotheken.
Je kunt ook een feestdag toevoegen, bijvoorbeeld carnaval, mits deze dag als feestdag
wordt gezien. UiB rekent deze dag dan mee in de berekening volgens de
feestdagcompensatie.

5.1.7 Meldingen
In dit tabblad kun je een bericht aanmaken dat je kunt richten aan een bepaalde
apotheek, functie of rol binnen de apotheek. Het wordt vervolgens verstuurd naar de
medewerkers waarna zij onder menu-optie [Ontvangen meldingen] dit bericht te zien
krijgen (paragraaf 6.7).
LET OP! Het verwijderen van een eerder verstuurd bericht haalt het bericht niet weg bij
ontvangen berichten.

Apotheekbeheer
Menu-optie [Apotheekbeheer] is alleen zichtbaar voor medewerkers met de benodigde
gebruikersrechten binnen UiB. Dit zijn de rechten voor personeelsgegevens, werkroosters
en hoofdgebruiker.

Apotheken
Onder deze menu-optie vind je de apotheek of apotheken die door de SBA is of zijn
aangemaakt. Dit is tevens de plek waar medewerkers voorzien kunnen worden van
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rechten zoals (hoofd)gebruikersrechten, maar ook rechten voor personeelsgegevens,
planbord, werkrooster, behoefterooster, verlofmanagement en urenregistratie.
LET OP! Bij de eerste inlog heb je als BA nog geen rechten, waardoor niet alle menuopties beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat de extra mogelijkheden in het menu
naar voren komen, dien je hier de rechten aan jezelf toe te kennen. Dit houdt in dat je in
het overzicht van [Rechten toekennen aan medewerkers] het account aanklikt waarvan
het e-mailadres overeenkomt met de inlognaam die gebruikt is om in UiB in te loggen.
Zie paragraaf 6.1.4 [Rechten] hoe je dit doet.

Selecteer nu een apotheek. De gegevens van de apotheek zijn in het nieuw geopende
sub-venster zichtbaar.

In dit detailoverzicht van de apotheek zijn negen (sub-)tabbladen zichtbaar. Beweeg
eventueel de schuifbalk naar rechts om de overige tabbladen te zien. Een aantal
gegevens is al ingevuld door de SBA, maar kun je zelf aanpassen.
Per tabblad geven wij in de volgende sub-paragrafen een uitleg wat hier precies gedaan
kan worden.

6.1.1 Gegevens
In dit tabblad kun je de volgende algemene informatie invoeren en inzien voor de
specifieke apotheek:
 Onder welk bedrijf deze apotheek hoort (dit is al ingevuld en niet te wijzigen).
 Of de apotheek gekoppeld is aan een cluster. LET OP! Hiervoor moet wel een
cluster aangemaakt zijn. Hier kun je de apotheek koppelen aan het cluster (zie
paragraaf 6.5).
 De naam van de apotheek (omschrijving).
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Of alle medewerkers binnen het bedrijf in één apotheek worden ingepland in
plaats van ingepland te worden per (hoofd)apotheek die aangemaakt is binnen
het bedrijf.
Inactief zetten van de apotheek.
Wanneer de apotheek gestart en geëindigd is met UiB.

6.1.2 Opties
In dit tabblad kun je functionaliteiten aan- en uitzetten. Dit kan alleen als deze opties op
bedrijfsniveau eerst zijn aangevinkt.

De optie Keuze verlofuren aftrek heeft betrekking op de verlofaanvraagmodule. Zie
paragraaf 7.3.

6.1.3 Medewerkers
Dit tabblad geeft een overzicht van medewerkers die deze apotheek als hoofdapotheek
hebben aangegeven. Dit is anders dan menu-optie [Medewerkers], waar alle
medewerkers binnen het bedrijf zichtbaar zijn.

6.1.4 Rechten
In dit tabblad kun je medewerkers gebruikersrechten toekennen. Er zijn in het nieuwe
UiB verschillende rollen en bijbehorende rechten.
De bedrijfsadministrator (BA) is verantwoordelijk op bedrijfsniveau en kan alleen nieuwe
apotheken en medewerkers aanmaken. De BA heeft - in de basis - geen rechten om
werkroosters aan te maken en de planning te realiseren. De BA kan ervoor kiezen de
planning en registratie uit te besteden aan een medewerker. Hij kan deze medewerker
hiervoor (hoofdgebruikers)rechten geven. De medewerker met (hoofdgebruikers)rechten
kan verder medewerkers aanmaken en rechten toekennen aan deze medewerkers. Als
een medewerker alle rechten krijgt binnen UiB, kan deze medewerker het
apotheekbeheer, zoals het aanmaken van werkroosters en het invoeren van de planning,
realiseren.
De BA kan er ook voor kiezen alle rechten binnen UiB naar zich toe te trekken en zelf de
planning en registratie te realiseren. Dan kent de BA zichzelf alle rechten toe.
Per medewerker kun je voor onderstaande rollen rechten toekennen:
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Personeelsgegevens: de medewerker mag alle gegevens en tabbladen inzien of
aanpassen van medewerkers die een overeenkomst hebben met de geselecteerde
apotheek.
Planbord: de medewerker mag het planbord van de geselecteerde apotheek inzien of
aanpassen.
Werkrooster: de medewerker mag de standaard werkroosters van medewerkers van
deze apotheek inzien, aanmaken, wijzigen en verwijderen. Het planbord kan gevuld
worden op basis van deze werkroosters.
Behoefterooster: de medewerker mag de behoefte aan (reguliere) diensten vastleggen.
Verlofmanagement: de medewerker mag de door medewerkers ingediende
verlofaanvragen inzien, wijzigen of fiatteren.
Urenregistratie: de medewerker mag de door medewerkers ingediende en
geregistreerde uren inzien, wijzigen of fiatteren.
Hoofdgebruiker: de medewerker mag voor deze apotheek rechten toekennen aan
andere gebruikers en heeft rechten op Apotheekbeheer.
Je kunt op drie niveaus rechten toekennen: Schrijfrechten, Leesrecht en Geen rechten.
Schrijfrechten: de medewerker mag de gegevens lezen en aanpassen.
Leesrechten: de medewerker mag de gegevens alleen lezen.
Geen rechten: de medewerker mag de gegevens niet zien of aanpassen.
Deze rechten ken je toe op apotheekniveau en per apotheek, indien er meerdere
apotheken binnen het bedrijf aanwezig zijn.
Klik op

. Zet een vinkje voor de betreffende medewerker in

het selectievenster. Klik op de knop
voegen aan de rechtenmatrix.

om de geselecteerde medewerker toe te

Bij de zojuist toegevoegde medewerker staan de zeven gebruikersrechten allemaal op
[Geen rechten]. Door te klikken op [Geen rechten] bij elk van de aangegeven
gebruikersrechten, kun je kiezen voor Leesrechten, Schrijfrechten of Geen rechten.
In de meeste gevallen krijgt een medewerker op alle zeven onderdelen Schrijfrechten
toegekend, zodat deze medewerker (hoofdgebruiker) in staat is alle functies te
gebruiken. In dit geval klik je voor het gemak eerst op de rol Hoofdgebruiker. Selecteer
hier Schrijfrechten. Er volgt een pop-upscherm.

Klik op
. Hierdoor ken je met één druk op de knop de schrijfrechten bij alle
onderdelen toe.
Je kunt er ook voor kiezen de medewerker op sommige onderdelen Leesrechten of Geen
rechten te geven, zodat de medewerker bepaalde functies juist niet kan uitvoeren.
Hiervoor kun je eventueel op
klikken als de medewerker voor het merendeel
van de onderdelen juist geen rechten moet krijgen.
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Een BA kan deze rechten aan iedereen toekennen, ook aan zichzelf. Wanneer iemand
anders hoofdgebruikersrechten heeft, kan dit ook door de hoofdgebruiker aangepast
worden.

Herhaal deze stappen voor alle medewerkers en per apotheek, indien meerdere
apotheken aanwezig zijn.
Klik op

.

De medewerker waarvan rechten zijn aangepast, moet eerst uitloggen en opnieuw
inloggen in UiB voordat de nieuwe rechten van kracht zijn.

6.1.5 Functies
In dit tabblad zie je de functies conform de Cao Apotheken die gebruikt kunnen worden
voor het aanmaken van een overeenkomst en het inplannen van een werkrooster.
Paragraaf 6.4.2 beschrijft hoe je, om in te kunnen plannen op functieniveau - en vanuit
functie naar taakniveau -, een taak koppelt aan een functie.

6.1.6 Taken
In dit tabblad maak je de taken aan die gebruikt kunnen worden voor het inplannen van
een medewerker. Voorbeelden zijn administratie, balie, bereiden, bestellen, bezorgen
etc.
Paragraaf 6.3.2 beschrijft hoe je, om in te kunnen plannen op taakniveau, een functie
koppelt aan een taak.

6.1.7 Kleuren
In dit tabblad kun je de kleuren aanpassen, waarna het planbord deze kleuren gebruikt
voor de specifieke diensten en afwezigheden.

6.1.8 Feestdagen
In dit tabblad staan alle feestdagen vermeld conform wet en de Cao Apotheken.
Je kunt ook een feestdag toevoegen, bijvoorbeeld carnaval, mits deze dag als feestdag
wordt gezien. UiB rekent deze dag dan mee in de berekening volgens de
feestdagcompensatie.

6.1.9 Meldingen
In dit tabblad kun je een bericht aanmaken dat je kunt richten aan een functie of rol
binnen de apotheek. Dit wordt vervolgens verstuurd naar de medewerkers. Medewerkers
krijgen dit bericht te zien onder menu-optie [Ontvangen meldingen] (paragraaf 6.7).
LET OP! Het verwijderen van een verstuurd bericht haalt het bericht niet weg bij
ontvangen berichten.
In principe verschillen bedrijfsbeheer en apotheekbeheer dus vrijwel niet. Het enige
verschil is het niveau. Bij bedrijfsbeheer regel je alles voor het bedrijf, terwijl onder
apotheekbeheer alles voor de apotheek geregeld kan worden. Onder het bedrijf vallen
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een of meerdere apotheken. Bij bedrijfsbeheer kun je kiezen om een cluster te maken
indien meerdere apotheken aanwezig zijn. Bij apotheekbeheer kun je enkel handelingen
verrichten voor de specifieke apotheek.

Behoefteroosters
Menu-optie [Behoefteroosters] is alleen zichtbaar voor medewerkers met de benodigde
rechten binnen UiB. Dit zijn de rechten voor Behoefterooster. Ook zijn de rechten op
Werkrooster en Planbord van belang.
Met behulp van ‘het behoefterooster’ wordt het mogelijk om de personeelsplanning
professioneel te verrichten. Je kunt als bedrijf de keuze maken of je wilt inplannen op
basis van functie of op basis van taken. Het biedt je de flexibiliteit om het
behoefterooster in te zetten op de manier die het beste bij de apotheek past.
Als eerste volgt hier een aantal aandachtspunten.
Gebruikersrechten
Menu-optie [Behoefteroosters] is alleen zichtbaar voor medewerkers met de benodigde
rechten binnen UiB. Dit zijn de rechten voor Behoefterooster. Ook zijn de rechten op
Werkrooster en Planbord van belang (zie paragraaf 6.1.4).
Deze rechten ken je toe op apotheekniveau en per apotheek, indien er meerdere
apotheken binnen het bedrijf aanwezig zijn.
Kies voor menu-item [Apotheekbeheer] en [Apotheken]. Kies voor [Rechten].
Optie 1: Indien een medewerker nog geen gebruikersrechten heeft
Klik op

. Zet een vinkje voor de betreffende medewerker in

het selectievenster. Klik op de knop
voegen aan de rechtenmatrix.

om de geselecteerde medewerker toe te

Bij de zojuist toegevoegde medewerker staan de zeven gebruikersrechten allemaal op
[Geen rechten]. Door te klikken op [Geen rechten] bij elk van de aangegeven
gebruikersrechten, kun je kiezen voor Leesrechten, Schrijfrechten of Geen rechten.
In de meeste gevallen krijgt een medewerker op alle zeven onderdelen Schrijfrechten
toegekend, zodat deze medewerker (hoofdgebruiker) in staat is alle functies te
gebruiken. In dit geval klik je voor het gemak eerst op de rol Hoofdgebruiker. Selecteer
hier Schrijfrechten. Er volgt een pop-upscherm.

Klik op
. Hierdoor ken je met één druk op de knop de schrijfrechten bij alle
onderdelen toe.
Je kunt er ook voor kiezen de medewerker op sommige onderdelen Leesrecht of Geen
Rechten te geven, zodat de medewerker bepaalde functies juist niet kan uitvoeren.
Hiervoor kun je eventueel op
klikken als de medewerker voor het merendeel
van de onderdelen juist geen rechten moet krijgen.
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Een BA kan deze rechten aan iedereen toekennen, ook aan zichzelf. Wanneer iemand
anders hoofdgebruikersrechten heeft, kan dit ook door de hoofdgebruiker aangepast
worden.
LET OP! Om het behoefterooster te gebruiken zijn schrijfrechten op de rollen
Behoefterooster, Werkrooster en Planbord nodig.

Klik op

.

Herhaal deze stappen voor alle medewerkers en per apotheek, indien meerdere
apotheken aanwezig zijn.
De medewerker waarvan rechten zijn aangepast, moet eerst uitloggen en opnieuw
inloggen in UiB voordat de nieuwe rechten van kracht zijn.
Optie 2: Indien een medewerker beperkte gebruikersrechten heeft
Indien een medewerker beperkte gebruikersrechten heeft, klik dan op de rol waarvoor de
medewerker gebruikersrecht(en) moet krijgen.

Klik in dit geval op

achter Geen rechten bij de rol Behoefterooster.

Kies nu voor Schrijfrechten.
Geef deze medewerker via bovenstaande handelingen ook Schrijfrechten op de rollen
Planbord en Werkrooster. Klik op

.

Herhaal deze stappen voor alle medewerkers en per apotheek, indien meerdere
apotheken aanwezig zijn.
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De medewerker waarvan rechten zijn aangepast, moet eerst uitloggen en opnieuw
inloggen in UiB voordat de nieuwe rechten van kracht zijn.
Indien je niet wilt dat apotheken additionele taken aan kunnen maken, ga dan naar de
rechtenmatrix op apotheekniveau. Kies hier bij de betreffende medewerker(s)
Leesrechten op rol 7 Hoofdgebruiker (zie paragraaf 6.1.4).
Kies je hier voor Geen rechten, dan kan deze medewerker geen rapporten genereren.
Slepen van planblokjes
Indien een medewerker de planblokjes in het werkrooster, behoefterooster en planbord
wil kunnen slepen, dien je bij deze medewerker ‘Mag de planning met de muis
verschuiven’ aan te vinken (zie paragraaf 6.6.3).
Kies voor menu-item [Apotheekbeheer] en [Medewerkers]. Kies voor [Rechten].

Vink hier Mag de planning met de muis verschuiven aan. Klik op

.

Clusters
Is er sprake van een cluster binnen het bedrijf, maak dan eerst een cluster aan (zie
paragraaf 6.5).
Controleer hierna of de overeenkomsten van de medewerkers gekoppeld zijn aan alle
apotheken binnen het cluster (zie paragraaf 6.6.2.2).

Plannen op taakniveau
6.3.1 Aanvinken plannen op taakniveau
Kies voor menu-item [Bedrijfsbeheer] en [Bedrijf]. Kies voor [Opties].
Vink hier Behoefterooster aan. Kies tevens bij Plannen op Functies of op Taken voor de
optie Taken.
LET OP! Uren in Balans staat standaard ingesteld op Plannen op taken.
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Taken en Taken in werk- en behoefterooster aanbieden worden direct aangevinkt. Klik op
(zie paragraaf 5.1.2).
LET OP! De keuze voor plannen op taken of op functies maak je op bedrijfsniveau. Deze
planwijze geldt voor alle apotheken binnen het bedrijf.

6.3.2 Taken aanmaken en koppelen van functies aan een taak
Om op taakniveau te kunnen plannen is het van belang eerst alle taken aan te maken en
direct aan te geven welke functies op de aangemaakte taken ingepland mogen worden.
Taken aanmaken en koppelen van een functie aan een taak kunnen op bedrijfsniveau en
op apotheekniveau gebeuren. Taken (en koppeling van een functie aan een taak) op
bedrijfsniveau worden automatisch naar alle apotheken gekopieerd en kunnen niet
binnen de apotheek gewijzigd worden. Je kunt wel binnen de apotheek additionele taken
maken en hier functies voor de apotheek aan koppelen.
Indien je niet wilt dat apotheken additionele taken aan kunnen maken, ga dan naar de
rechtenmatrix op apotheekniveau. Kies hier bij de betreffende medewerker(s)
Leesrechten op rol 7 Hoofdgebruiker (zie paragraaf 6.1.4).
Kies je hier voor Geen rechten, kan deze medewerker geen taken aanmaken, maar ook
geen rapporten genereren.
LET OP! Deze handleiding geeft het aanmaken van taken weer op bedrijfsniveau. Op
apotheekniveau geldt dezelfde instructie. Echter dan via [Apotheekbeheer], [Apotheken]
en tabblad [Taken].
Om een taak aan te maken kies je voor menu-item [Bedrijfsbeheer] en [Bedrijf].
Selecteer het bedrijf en kies voor tabblad [Taken].
Klik op de knop

om een (nieuwe) taak aan te maken.

Vul bij Omschrijving de taak in, geef de taak een afkorting en geef een datum vanaf
wanneer de taak gebruikt mag worden binnen de administratie. Advies is 01-01-2015.
De Datum t/m kun je leeg laten.
Met de Datum vanaf en Datum t/m kun je bepalen wanneer de taak in de planning
gebruikt mag worden. Door een einddatum in te stellen zorg je ervoor dat de taak niet
meer gebruikt kan worden na de einddatum.
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Klik bij functie op de knop
om direct een functie aan een taak te koppelen.
Hier selecteer je de functie die op de aangemaakte taak ingepland mag worden.

Om direct meerdere functies aan een taak te koppelen klik je op
Door

.

aan te vinken selecteer je in een keer alle functies.

Of selecteer de juiste functies en klik op

. Je keert terug naar de taak. Klik op

.

6.3.3 Werkroosters aanvullen met taken en (niet-)

beschikbaarheid
Aanvullen met beschikbaarheid en niet-beschikbaarheid
Om het zoeken naar (niet-)beschikbare medewerkers te vergemakkelijken en om (niet)beschikbare medewerkers in het planbord in te plannen, is het belangrijk in de huidige
werkroosters, naast de reguliere dienst, aan te geven of de medewerker op nietwerkdagen beschikbaar is of mogelijk niet beschikbaar is om ingeroosterd te worden.
Ga hiervoor naar menu-item [Apotheekbeheer] en kies voor [Werkroosters].
Klik het betreffende werkrooster aan en pas de naam van het werkrooster aan (het
werkrooster wordt namelijk gekopieerd). Beschikbaarheid en niet-beschikbaarheid geef
je aan op apotheekniveau. Klik hiervoor met de linkermuisknop op apotheekniveau op de
betreffende dag. Vul het scherm in met Beschikbaarheid* of Niet-beschikbaarheid** en
vul de start- en eindtijd in.
*Beschikbaarheid: een medewerker werkt (die dag) niet maar is mogelijk wel
beschikbaar om ingeroosterd te worden.
**Niet-beschikbaarheid: een medewerker werkt (die dag) niet en is ook niet beschikbaar
om ingeroosterd te worden.

19

LET OP! Neem hierbij Artikel 16 lid 3 van de Cao Apotheken in acht.
https://www.sbaweb.nl/media/file/file/cao-apotheken-2016-2017.pdf
Klik op

.

Aanvullen met taken
Vul het werkrooster aan met taken als de taakplanning een structureel karakter heeft. Ad
hoc inplannen op taken kun je in het planbord uitvoeren (zie paragraaf 6.3.6).
Vul het werkrooster - naast reguliere planblokjes op functieniveau - ook met planblokjes
op taakniveau.
Klik hiervoor met de linkermuisknop op de taakregel en vul de start- en eindtijd in.

Klik op
klik dan op

. Herhaal dit voor alle taken in de week. Als het werkrooster is aangevuld,
. De volgende melding verschijnt:
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Antwoord met
en nog een venster verschijnt. Geef hier het ingangsjaar en
weeknummer in. Kies voor de huidige week of een latere ingangsweek. Klik hierna
op

.

Onderstaand werkrooster is een voorbeeld.

LET OP! Bovenstaande melding over de nieuwe ingangsdatum is van belang. Hiermee
stopt automatisch het huidige werkrooster (de week voor de nieuwe ingangsweek) en
start op de nieuwe ingangsweek dit nieuw aangemaakte werkrooster.
Doe je dit niet, dan overschrijft het nieuwe werkrooster het huidige werkrooster in het
planbord en ontstaan er conflicten op de dagen dat er planblokjes vanuit het werkrooster
in het planbord handmatig zijn aangepast.
Advies is het oude werkrooster inactief te maken. Hiermee verdwijnt het oude
werkrooster uit het overzicht van actieve werkroosters.
Wijzig hiervoor de status naar ‘inactief’ achter de naam van de medewerker in het
werkrooster.
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6.3.4 Behoefterooster voor een apotheek aanmaken
Kies voor menu-item [Apotheekbeheer] en kies voor [Behoefteroosters]. Klik op
om een nieuw behoefterooster aan te maken.
Kies in het veld Apotheek de apotheek waarvoor je het behoefterooster wilt aanmaken,
geef het behoefterooster een naam en vul de van- en t/m-periode in. Kies de juiste
frequentie en klik op

.

Linksonder in het rooster zie je de taken die op bedrijfsniveau zijn aangemaakt en
waaraan de functies conform functiegebouw van de Cao Apotheken zijn gekoppeld. Door
het pijltje voor de taak aan te klikken verschijnen de functies.

Geef eerst de openingstijden in. Klik met de linkermuisknop op de regel Openingstijden.
Geef de tijd in van opening en sluiting van de apotheek.
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Geef hierna de taakbehoefte in. Om een behoefte voor een taak vast te leggen klik je
met de linkermuisknop op deze taakregel.
LET OP! De behoefte leg je alleen op taakniveau vast.

Vul de start- en eindtijd in van de taak en het aantal medewerkers dat de taak moet
uitvoeren.
Wanneer je de behoeftes op taakniveau vastlegt, kun je later in het planbord op
taakniveau zien of de behoefte juist is vervuld.
Vul het behoefterooster verder in via bovenstaande werkwijze. Voor elk(e) dag(deel) de
taakbehoefte.
Hieronder een voorbeeld van een ingevuld behoefterooster.
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Klik op

.

Klik rechts bovenin op
. Dit is alleen om te zien welke functies aan de taak zijn
gekoppeld. Zoals eerder gemeld: de behoefte leg je alleen op taakniveau vast.

LET OP! Voor het ad hoc aanmaken van een taakbehoefte (zie paragraaf 6.3.6) of het
bewerken en het toekennen van medewerkers aan de taakbehoeftes in het planbord (zie
paragraaf 6.3.7), verwijzen we graag naar de betreffende paragrafen.

6.3.5 Behoefterooster voor een apotheek bewerken
Je kunt een eerder vastgelegd behoefterooster bewerken.
Ga hiervoor naar [Apotheekbeheer] en [Behoefteroosters]. Klik het betreffende
behoefterooster aan en pas de naam van het behoefterooster aan (het behoefterooster
wordt namelijk gekopieerd).
Planblokje bewerken
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Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het taakbehoefteblokje. Kies voor Bewerken.

Hier kun je het aantal medewerkers dat de taak moet vervullen, of de start- of eindtijd,
bewerken. Klik op
.
Ook kun je een taakbehoefte verwijderen.
Planblokje toevoegen
Klik hiervoor met de linkermuisknop op de taakregel.

Vul de start- en eindtijd in van de taak en het aantal medewerkers dat de taak moet
uitvoeren.
Klik op

.

Als het behoefterooster is bewerkt of aangevuld, klik dan op
melding verschijnt:

. De volgende
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Antwoord met
en nog een venster verschijnt. Geef hier het ingangsjaar en
weeknummer in. Kies voor de huidige week of een latere ingangsweek. Klik hierna
op

.

Het behoefterooster is nu aangepast.
LET OP! Bovenstaande melding over de nieuwe ingangsdatum is van belang. Hiermee
stopt automatisch het huidige behoefterooster (de week voor de nieuwe ingangsweek) en
start op de nieuwe ingangsweek dit nieuw aangemaakte behoefterooster.
Doe je dit niet, dan overschrijft het nieuwe behoefterooster het huidige behoefterooster
in het planbord en ontstaan er conflicten in het planbord.
Advies is het oude behoefterooster inactief te maken. Hiermee verdwijnt het
oude behoefterooster uit het overzicht van actieve behoefteroosters.
Wijzig hiervoor de status naar ‘inactief’ achter de naam van de apotheek in het
behoefterooster.

6.3.6 Ad hoc taakbehoefte aanmaken of behoefte bewerken in

het planbord
De mogelijkheid bestaat ook om ad hoc een taakbehoefte aan te maken of te bewerken
vanuit het planbord.
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Ad hoc taakbehoefte aanmaken
Ga naar menu-item [Planning] en kies voor [Planbord]. Zorg dat rechtsboven Behoeftes
aangevinkt is (zie paragraaf 7.1.15). Het behoefterooster wordt getoond.
Hierna is zowel de behoefteview (bovenaan in het planbord) als de medewerkersview
(onderaan in het planbord) zichtbaar op het planbord.

Om ad hoc een taakbehoefte aan te maken, klik je met de linkermuisknop op de
betreffende taakregel en op de juiste dag. Vul in het scherm het aantal medewerkers in,
de begin- en de eindtijd.

Klik op

.

Taakbehoefte bewerken
Ook kun je in het planbord een eerder vastgelegde taakbehoefte bewerken.
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het behoefteplanblokje. Kies voor Bewerken.
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Hier kun je de behoefte en het aantal medewerkers dat de taak moet vervullen,
aanpassen. Klik op
.
Ook kun je een taakbehoefte verwijderen.

6.3.7 Medewerkers toekennen aan de taakbehoeftes in het

planbord
Om ad hoc medewerkers toe te kennen aan de taakbehoeftes, klik je met de
rechtermuisknop op het behoefteblokje voor deze taak en kies je voor de optie Behoefte
toekennen.

Er opent zich nu een zoekplanbord, het zogeheten toekenplanbord.

Korte uitleg:
In het behoefteblokje (in bovenstaand voorbeeld behoefte Balie) zie je het aantal
medewerkers dat op een bepaalde taak voor deze apotheek ingepland moet worden. De
lijn met kleuren onder in het blokje geeft aan in welke mate in de behoefte is voorzien:
- Rood: er zijn te weinig medewerkers ingepland.
- Groen: het juiste aantal medewerkers is ingepland.
- Blauw: er zijn te veel medewerkers ingepland. Deze lijn kan verder doorlopen dan
het behoefteblokje. In dat geval is er geen behoefte aangemaakt terwijl er wel
een dienst is ingepland.
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Het toekenplanbord is een soort planbord voor een dag waarin specifiek naar de
geselecteerde behoefte wordt gekeken.
In eerste instantie zie je de medewerkers van de apotheek waarvoor de behoefte wordt
gevraagd (in dit voorbeeld voor apotheek Floor).
De medewerkers staan als volgt gesorteerd:








De (beschikbare) medewerkers die de betreffende apotheek als hoofdapotheek
hebben, worden eerst vermeld. In de kolom achter de naam staat de afkorting
van de functie en het JUS-saldo. De medewerkers staan binnen de apotheek op
functie, binnen dezelfde functie op alfabet.
Optioneel kun je aanvinken Toon medewerkers met Apotheek Floor als
nevenapotheek. Medewerkers die in de nevenapotheek al zijn ingepland, hebben
een vervaagd planblokje.

Vervolgens kun je aanvinken Toon niet beschikbare medewerkers. Nietbeschikbaarheid kun je ook in het werkrooster en het planbord op de
apotheekregel vastleggen (zie paragraaf 6.3.3). Deze medewerker zul je
waarschijnlijk alleen inplannen als er geen andere opties meer mogelijk zijn.
Op de regel van de (niet-beschikbare) medewerker wordt alle planning
weergegeven. Zo ook beschikbaarheid, niet-beschikbaarheid, afwezigheden etc.

Je kunt in dit scherm op dezelfde wijze als in het planbord diensten aanmaken en
wijzigen voor de getoonde medewerkers. De wijzigingen in de diensten worden direct
verwerkt in de berekening van de kleuren onder aan het behoefteblokje.
Daarnaast kun je in dit scherm ook het JUS-saldo raadplegen om te kunnen bepalen
welke medewerker je het eerst behoort in te plannen.
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Kies een of meerdere medewerker(s) die al een dienst heeft of hebben voor de
betreffende functie, en plan deze medewerker(s) in op de taak. Klik met de
linkermuisknop naast het functieblokje, kies voor de optie Nieuwe toekenning en vul het
invulscherm voor de taak in:

Klik op
. Hierna zie je dat er aan de behoefte is voldaan. Het behoefteplanblokje
heeft niet langer een rode streep onder aan het planblokje, maar een groen streepje.

Het planbord geeft de volgende informatie:
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Bovengenoemde standaardkleuren kunnen bij de kleurinstellingen van de apotheek
geheel naar wens worden aangepast.
Als je een medewerker op de gevraagde taak wilt inplannen die al in een nevenapotheek
is ingepland, klik dan met de linkermuisknop in het toekenplanbord op de regel van de
medewerker. Geef hier de start- en eindtijd in.

Klik op
. Er volgt nu een (donker)groen planblokje bij de medewerker, zowel functieals taakblokje voor de apotheek waar de behoefte voor gevraagd wordt.
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In het planbord zie je nu of er (deels) aan de behoefte is voldaan (groen streepje onder
het planblokje).
LET OP! De medewerker ‘verhuist’ ook in de medewerkersview van de apotheek waar hij
of zij op was ingepland, naar de apotheek waarvoor de behoefte is gevraagd en waar de
medewerker nu op is ingepland.
Vervolgens kun je aanvinken Toon niet beschikbare medewerkers. Op de regel van de
(niet-beschikbare) medewerker wordt alle planning weergegeven.
Indien een medewerker ziek is of een andere vorm van afwezigheid ingepland heeft,
geeft het toekenplanbord dit aan.
Tot slot:
Indien een medewerker een niet-beschikbaarheid heeft aangegeven op een nietwerkdag, geeft dit in het toekenplanbord het volgende beeld:

Indien je deze medewerker toch moet inplannen, klik je met de linkermuisknop op de
regel van de medewerker. Je vult de start- en eindtijd in en klikt op
De volgende melding volgt:

.

Klik hier op
. De medewerker wordt nu, ondanks de niet-beschikbaarheid,
toch ingepland op de taak.

Voorbeeld van een week in het planbord (behoefteview). Door op het pijltje voor de taak
te klikken, krijg je de medewerkers te zien die op die taak zijn ingepland.
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Plannen op functieniveau
6.4.1 Aanvinken plannen op functieniveau
Kies voor menu-item [Bedrijfsbeheer] en [Bedrijf]. Kies voor [Opties].
Vink hier Behoefterooster aan. Kies tevens bij Plannen op Functies of op Taken voor de
optie Functies.
LET OP! Uren in Balans staat standaard ingesteld op Plannen op Taken.

Taken en Taken in werk- en behoefterooster aanbieden kunnen niet worden aangevinkt
indien op functieniveau wordt ingepland. Klik op

(zie paragraaf 5.1.2).

LET OP! De keuze voor plannen op taken of op functies maak je op bedrijfsniveau. Deze
planwijze geldt voor alle apotheken binnen het bedrijf.
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6.4.2 Taken aanmaken en koppelen van taken aan een functie

op functieniveau niet mogelijk
Als op functieniveau wordt ingepland, kunnen geen taken worden aangemaakt. Het
tabblad [Taken] is niet beschikbaar.

6.4.3 Werkroosters aanvullen met (niet-)beschikbaarheid
Aanvullen met beschikbaarheid en niet-beschikbaarheid
Om het zoeken naar (niet-)beschikbare medewerkers te vergemakkelijken en om (niet)beschikbare medewerkers in het planbord in te plannen, is het belangrijk in de huidige
werkroosters, naast de reguliere dienst, aan te geven of de medewerker op nietwerkdagen beschikbaar is of mogelijk niet beschikbaar is om ingeroosterd te worden.
Ga hiervoor naar menu-item [Apotheekbeheer] en kies voor [Werkroosters].
Klik het betreffende werkrooster aan en pas de naam van het werkrooster aan (het
werkrooster wordt namelijk gekopieerd). Beschikbaarheid en niet-beschikbaarheid geef
je aan op apotheekniveau. Klik hiervoor met de linkermuisknop op apotheekniveau op de
betreffende dag. Vul het scherm in met Beschikbaarheid* of Niet-beschikbaarheid** en
vul de start- en eindtijd in.
*Beschikbaarheid: een medewerker werkt (die dag) niet maar is mogelijk wel
beschikbaar om ingeroosterd te worden.
**Niet-beschikbaarheid: een medewerker werkt (die dag) niet en is ook niet beschikbaar
om ingeroosterd te worden.
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LET OP! Neem hierbij Artikel 16 lid 3 van de Cao Apotheken in acht.
https://www.sbaweb.nl/media/file/file/cao-apotheken-2016-2017.pdf

Klik op

. Herhaal dit voor alle (niet-)beschikbaarheid in die week. Als het

werkrooster is aangevuld, klik dan op

Antwoord met

. De volgende melding verschijnt:

en nog een venster verschijnt:

Geef hier het ingangsjaar en weeknummer in. Kies voor de huidige week of een latere
ingangsweek. Klik hierna op

.
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Onderstaand werkrooster is een voorbeeld.

LET OP! Bovenstaande melding over de nieuwe ingangsdatum is van belang. Hiermee
stopt automatisch het huidige werkrooster (de week voor de nieuwe ingangsweek) en
start op de nieuwe ingangsweek dit nieuw aangemaakte werkrooster.
Doe je dit niet, dan overschrijft het nieuwe werkrooster het huidige werkrooster in het
planbord en ontstaan er conflicten op de dagen dat er planblokjes vanuit het werkrooster
in het planbord handmatig zijn aangepast.
Advies is het oude werkrooster inactief te maken. Hiermee verdwijnt het oude
werkrooster uit het overzicht van actieve werkroosters.
Wijzig hiervoor de status naar ‘inactief’ achter de naam van de medewerker in het
werkrooster.

6.4.4 Behoefterooster voor een apotheek aanmaken
Kies voor menu-item [Apotheekbeheer] en kies voor [Behoefteroosters]. Klik op
om een nieuw behoefterooster aan te maken.
Kies in het veld Apotheek de apotheek waarvoor je het behoefterooster wilt aanmaken,
geef het behoefterooster een naam en vul de van- en t/m-periode in. Kies de juiste
frequentie en klik op

.
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Linksonder in het rooster zie je de functies conform functiegebouw van de Cao
Apotheken.
Geef eerst de openingstijden in. Klik met de linkermuisknop op de regel Openingstijden.
Geef de tijd in van opening en sluiting van de apotheek.

Geef hierna de functiebehoefte in. Om een behoefte voor een functie vast te leggen klik
je met de linkermuisknop op deze functieregel.
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Vul de start- en eindtijd in en hoeveel medewerkers gedurende deze periode ingepland
moeten worden op deze functie. Klik op

.

Vul het behoefterooster verder in via bovenstaande werkwijze. Voor elk(e) dag(deel) de
functiebehoefte.
Hieronder een voorbeeld van een ingevuld behoefterooster.

Klik op

.

LET OP! Voor het ad hoc aanmaken van een functiebehoefte (zie paragraaf 6.4.6) of het
bewerken en het toekennen van medewerkers aan de functiebehoeftes in het planbord
(zie paragraaf 6.4.7), verwijzen we graag naar de betreffende paragrafen.

6.4.5 Behoefterooster voor een apotheek bewerken
Je kunt een eerder vastgelegd behoefterooster bewerken.
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Ga hiervoor naar [Apotheekbeheer] en [Behoefteroosters]. Klik het betreffende
behoefterooster aan en pas de naam van het behoefterooster aan (het behoefterooster
wordt namelijk gekopieerd).
Planblokje bewerken
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het functiebehoefteblokje. Kies voor Bewerken.

Hier kun je het aantal medewerkers dat de functie moet vervullen, of de start- of
eindtijd, bewerken. Klik op
.
Ook kun je een functiebehoefte verwijderen.
Planblokje toevoegen
Klik hiervoor met de linkermuisknop op de functieregel.

Vul de start- en eindtijd in van de functie en het aantal medewerkers dat de functie moet
uitvoeren.
Klik op

.

Als het behoefterooster is bewerkt of aangevuld, klik dan op
melding verschijnt:

. De volgende
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Antwoord met
en nog een venster verschijnt. Geef hier het ingangsjaar en
weeknummer in. Kies voor de huidige week of een latere ingangsweek. Klik hierna
op

.

Het behoefterooster is nu aangepast.
LET OP! Bovenstaande melding over de nieuwe ingangsdatum is van belang. Hiermee
stopt automatisch het huidige behoefterooster (de week voor de nieuwe ingangsweek) en
start op de nieuwe ingangsweek dit nieuw aangemaakte behoefterooster.
Doe je dit niet, dan overschrijft het nieuwe behoefterooster het huidige behoefterooster
in het planbord en ontstaan er conflicten in het planbord.
Advies is het oude behoefterooster inactief te maken. Hiermee verdwijnt het
oude behoefterooster uit het overzicht van actieve behoefteroosters.
Wijzig hiervoor de status naar ‘inactief’ achter de naam van de apotheek in het
behoefterooster.

6.4.6 Ad hoc functiebehoefte aanmaken of behoefte bewerken

in het planbord
De mogelijkheid bestaat ook om ad hoc een functiebehoefte aan te maken of te
bewerken vanuit het planbord.
Ad hoc functiebehoefte aanmaken
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Ga naar menu-item [Planning] en kies voor [Planbord]. Zorg dat rechtsboven Behoeftes
aangevinkt is (zie paragraaf 7.1.15). Het behoefterooster wordt getoond.

Hierna is zowel de behoefteview (bovenaan in het planbord) als de medewerkersview
(onderaan in het planbord) zichtbaar op het planbord.

Om ad hoc een functiebehoefte aan te maken, klik je met de linkermuisknop op de regel
van de betreffende functie. Vul in het scherm het aantal medewerkers in, de begin- en de
eindtijd.

Klik op

.

Herhaal dit voor alle ad hoc functiebehoeftes voor die dag of week.
Ad hoc functiebehoefte bewerken

41

Ook kun je in het planbord ad hoc een eerder vastgelegde functiebehoefte bewerken. Klik
hiervoor met de rechtermuisknop op het behoefteplanblokje. Kies voor Bewerken.

Hier kun je de functiebehoefte en het aantal medewerkers aanpassen. Klik op
Ook kun je een functiebehoefte verwijderen.

.

6.4.7 Medewerkers toekennen aan de functiebehoeftes in het

planbord
Om ad hoc medewerkers toe te kennen aan de functiebehoeftes, klik je met de
rechtermuisknop op het behoefteblokje voor deze functie en kies je voor de optie
Behoefte toekennen.

Er opent zich nu een zoekplanbord, het zogeheten toekenplanbord.

Korte uitleg:
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In het behoefteblokje (in bovenstaand voorbeeld behoefte Apothekersassistent) zie je het
aantal medewerkers dat op deze functie voor deze apotheek ingepland moet worden. De
lijn met kleuren onder in het blokje geeft aan in welke mate in de behoefte is voorzien:
- Rood: er zijn te weinig medewerkers ingepland.
- Groen: het juiste aantal medewerkers is ingepland.
- Blauw: er zijn te veel medewerkers ingepland. Deze lijn kan verder doorlopen dan
het behoefteblokje. In dat geval is er geen behoefte aangemaakt terwijl er wel
een dienst is ingepland.
Het toekenplanbord is een soort planbord voor een dag waarin specifiek naar de
geselecteerde behoefte wordt gekeken.
In eerste instantie zie je de apotheek waarvoor de behoefte wordt gevraagd (in dit
voorbeeld voor apotheek Yvo).
De medewerkers staan als volgt gesorteerd:







De (beschikbare) medewerkers die de betreffende apotheek als hoofdapotheek
hebben, worden eerst vermeld. De medewerkers staan op alfabetische volgorde.
Optioneel kun je aanvinken Toon medewerkers met Apotheek Yvo als
nevenapotheek. Medewerkers uit de nevenapotheek staan wederom op
alfabetische volgorde en zijn te herkennen aan een donkergele functieregel.

Vervolgens kun je aanvinken Toon niet beschikbare medewerkers. Nietbeschikbaarheid kun je in het werkrooster en het planbord op de apotheekregel
vastleggen. Deze medewerker zul je waarschijnlijk alleen inplannen als er geen
andere opties meer mogelijk zijn.
Op de regel van de (niet-beschikbare) medewerker wordt alle planning
weergegeven. Zo ook beschikbaarheid, niet-beschikbaarheid, afwezigheden etc.
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Je kunt in dit scherm op dezelfde wijze als in het planbord diensten aanmaken en
wijzigen voor de getoonde medewerkers. De wijzigingen in de diensten worden direct
verwerkt in de berekening van de kleuren onder aan het behoefteblokje.
Daarnaast kun je in dit scherm ook het JUS-saldo raadplegen om te kunnen bepalen
welke medewerker je het eerst behoort in te plannen.
Hier kun je een medewerker kiezen en deze medewerker inplannen op de functie.
Klik eerst op
om een medewerker op de functie in te kunnen plannen in de
apotheek waar de behoefte wordt gevraagd. Of klik per medewerker op het pijltje voor
de naam en klik nogmaals op het pijltje voor de apotheek waar de medewerker ingepland
moet worden. Klik met de linkermuisknop op de functieregel en vul het planblokje voor
de functie in:

Vul de start- en eindtijd in en klik op

.

Na Opslaan zie je dat er aan de behoefte is voldaan of deels aan de behoefte is voldaan.
Het behoefteplanblokje heeft niet langer een rode streep onder aan het planblokje, maar
een groen streepje (voorbeeld).

Het planbord geeft de volgende informatie:
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Bovengenoemde standaardkleuren kunnen bij de kleurinstellingen van de apotheek
geheel naar wens worden aangepast.
Als je een medewerker op de gevraagde functiebehoefte wilt inplannen die al in een
nevenapotheek is ingepland, moet eerst de dienst in de nevenapotheek verwijderd
worden. Klik met de rechtermuisknop in het toekenplanbord op de regel van de
medewerker, klik op het planblokje en kies de optie Verwijderen.
Klik vervolgens op de functieregel in de apotheek waarvoor de behoefte wordt gevraagd.
Geef hier de start- en eindtijd in.

Klik op
. Er volgt nu een (donker)groen functieplanblokje bij de medewerker voor de
apotheek waar de behoefte voor gevraagd wordt.
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In het planbord zie je nu of er (deels) aan de behoefte is voldaan (groen streepje onder
het planblokje).
LET OP! De medewerker ‘verhuist’ ook in de medewerkersview van de apotheek waar hij
of zij op was ingepland, naar de apotheek waarvoor de behoefte is gevraagd en waar de
medewerker nu op is ingepland.
Vervolgens kun je aanvinken Toon niet beschikbare medewerkers. Op de regel van de
(niet-beschikbare) medewerker wordt alle planning weergegeven.
Indien een medewerker ziek is of een andere vorm van afwezigheid ingepland heeft,
geeft het toekenplanbord dit aan.
Tot slot:
Indien een medewerker een niet-beschikbaarheid heeft aangegeven op een nietwerkdag, geeft dit in het toekenplanbord het volgende beeld (grijze balk op de regel van
de medewerker).

Indien je deze medewerker toch moet inplannen, klik je op het pijltje voor de naam van
de medewerker en klik je nogmaals op het pijltje voor de apotheek waar de medewerker
ingepland moet worden. Klik met de linkermuisknop op de functieregel en vul het
planblokje voor de functie in. Klik op

.

De volgende melding volgt:
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Klik hier op
. De medewerker wordt nu, ondanks haar niet-beschikbaarheid,
toch ingepland op de functie.

Voorbeeld van een week in het planbord (behoefteview). Door op het pijltje voor de
functie te klikken, krijg je de medewerkers te zien die op die functie zijn ingepland.

Clusters
Indien binnen het bedrijf meerdere apotheken aanwezig zijn die onderling ook gebruik
willen maken van de medewerkers, dien je hiervoor een cluster aan te maken.
Is er sprake van een cluster, vink de optie Clusters aan op bedrijfsniveau (zie paragraaf
5.1.2).
Vervolgens kun je een apotheek koppelen aan het aangemaakte cluster. Dit doe je onder
[Apotheken] tabblad [Gegevens] (zie paragraaf 6.1.1).
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Ga hiervoor naar [Apotheekbeheer] optie [Clusters]. Klik op
aan te maken.

Geef bij Omschrijving het cluster een naam. Klik op

om een cluster

.

Ga hierna naar [Apotheekbeheer] optie [Apotheken]. Klik de betreffende apotheek aan
en kies voor tabblad [Gegevens]. Koppel hier de apotheek aan het betreffende cluster.

Klik op

.

Medewerkers
In deze paragraaf gaan we in op de menu-optie [Medewerkers]. Hier kun je nieuwe
medewerkers toevoegen en inzien.
Indien je kiest voor menu-item [Medewerkers], volgt een totaaloverzicht van alle
medewerkers die werkzaam zijn binnen dit bedrijf. Deze medewerkers staan rechts
bovenin bij [Status] op actief:

Indien een medewerker niet zichtbaar is, kun je deze vermoedelijk terugvinden door ook
te filteren op de opties:
- Oud
- Zwevend
- Uit dienst.
Zwevende medewerker wil zeggen dat een medewerker geen overeenkomst heeft, of dat
de overeenkomst (nog) niet gekoppeld is aan een apotheek.

Om een nieuwe medewerker in te voeren klik je rechts bovenin op

.

6.6.1 Algemeen
In het tabblad [Algemeen] kun je de algemene gegevens van de medewerkers
toevoegen. In ieder geval dienen de verplichte velden ingevuld te worden. Een verplicht
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veld is herkenbaar aan het rode driehoekje rechtsboven in het invoerveld. Het is mogelijk
om een e-mailadres toe te voegen. Dit e-mailadres wordt gebruikt als inlognaam zodra
aangegeven wordt dat de medewerker het recht heeft om in te loggen (zie paragraaf
6.4.3). Staat hier Geen e-mailadres aangevinkt, dan kan deze medewerker dus niet
inloggen omdat geen e-mailadres bekend is binnen het systeem. Voer je alsnog een emailadres in, let dan op dat het e-mailadres uniek is en dus niet bij meerdere gebruikers
ingevoerd is. Dit betekent dat je slechts eenmaal hetzelfde e-mailadres kunt gebruiken.
Wanneer je verder naar beneden scrolt, zijn daar nog extra opties aanwezig zoals het
actief en inactief zetten van een medewerker binnen de apotheek. Door dit aan te passen
zal de ‘inactieve’ medewerker niet zichtbaar zijn zolang het filter op Actief staat. Hierdoor
krijg je dus enkel de medewerkers te zien die op dat moment ook werken binnen de
apotheek. Als je nog verder naar beneden scrolt, kun je ook nog aangeven of een
medewerker recht heeft op vergoeding volgens de oude vergoedingsstructuur conform de
cao of de nieuwe vergoedingsstructuur.
Dit staat beschreven als Startdatum nieuwe vergoeding structuur cao 2007.

6.6.2 Overeenkomsten
In het tabblad [Overeenkomsten] kun je de overeenkomsten van een medewerker
opslaan, met bijbehorende apotheek/apotheken. LET OP! Je dient elke overeenkomst te
koppelen aan een apotheek. Wanneer je dit niet doet, is de medewerker niet zichtbaar
onder het werkrooster. Je voegt de overeenkomsten toe per medewerker. De gegevens,
zoals de startdatum, uren die volgens contract gewerkt worden, welke functie uitgevoerd
wordt en de status zoals Medewerker/Apotheker in loondienst etc., dien je ook in te
vullen. Wanneer een medewerker uit dienst treedt, dient de overeenkomst op de dag
voor de uitdiensttreding beëindigd te worden. Als voorbeeld: wanneer een overeenkomst
per 01-10-2016 stopt, dan is tot en met 30-09-2016 gewerkt, wat inhoudt dat bij Datum
t/m 30-09-2016 ingevoerd moet worden. Zodra dit ingevoerd is, zal UiB direct de
opgebouwde vakantieuren berekenen volgens deze gewijzigde situatie (dit is dus lager
omdat in de maanden oktober t/m december geen vakantie meer opgebouwd wordt).
Het overeenkomsten-tabblad bestaat uit twee sub-tabbladen, namelijk
[Overeenkomsten] en [Apotheken]. Na het klikken op de knop
midden van het scherm, komen de twee sub-tabbladen naar voren.

6.6.2.1

rechts in het

Overeenkomsten

In het tabblad [Overeenkomsten] kun je de overeenkomsten van een medewerker
invoeren en opslaan. Hier voer je dus in vanaf wanneer een contract van een
medewerker ingaat, hoeveel uren een medewerker onder contract staat en in welke
functie.
Minimaal alle verplichte velden dienen ingevuld te zijn. Het onderstaande scherm
verschijnt.
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Kies bij Status voor Medewerker indien de medewerker een functie heeft die valt binnen
het loonfunctiegebouw van de Cao Apotheken. Dan rekent UiB conform de cao.
Indien je kiest voor Beherend apotheker, Apotheker in loondienst of Apotheker in
registratie fase, rekent UiB niet conform de Cao Apotheken. Apothekers vallen buiten
deze cao.
Hetzelfde geldt voor de status Uitzendkracht en Oproepkracht.

Overeenkomst wijzigen van functie
Een huidige overeenkomst kan gewijzigd worden van functie of aantal contracturen.
Bij het wijzigen van functie volgt na opslaan de volgende melding.

Vul hier de ingangsdatum in van de nieuwe overeenkomst met de nieuwe functie, indien
de startdatum afwijkt van de huidige startdatum. Zo niet, kies dan voor de knop
. Hiermee blijft de ingangsdatum van de
huidige overeenkomst ongewijzigd.
Klik op

Klik op
verwijderd.

. De volgende melding verschijnt.

. De functie is gewijzigd en de planblokjes zijn uit het planbord

Overeenkomst wijzigen van aantal contracturen
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Een huidige overeenkomst kan ook gewijzigd worden van aantal contracturen. Bij het
wijzigen van aantal contracturen volgt na opslaan de volgende melding.

Vul hier de ingangsdatum in van de nieuwe overeenkomst met het nieuwe aantal
contracturen, indien de startdatum afwijkt van de huidige startdatum. Zo niet, kies dan
voor de knop
. Hiermee blijft de
ingangsdatum van de huidige overeenkomst ongewijzigd.
Klik op

. De volgende melding verschijnt.

Klik op
. Het aantal contracturen is gewijzigd. De planblokjes worden in dit
geval niet uit het planbord verwijderd.

6.6.2.2

Apotheken

In dit tabblad koppel je de overeenkomst aan de hoofdapotheek, dit is de apotheek waar
de verloning plaatsvindt. Tevens kun je hier de overeenkomst aan een of meerdere
nevenapotheken koppelen (al dan niet binnen een cluster), zodat de medewerker ook in
nevenapotheken ingepland kan worden.
Indien er sprake is van een of meerdere cluster(s):
Klik in het sub-tabblad [Apotheken] op
kunnen selecteren.

naast Hoofdapotheek om de hoofdapotheek te
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Eventueel kun je ook op het vergrootglas
klikken om te zoeken naar de apotheek op
naam. Dit is handig in het geval van een grote administratie met meerdere apotheken.
Indien een medewerker in meerdere apotheken (cluster) werkzaam is, kies je bij
[Hoofdapotheek] de apotheek waar de verloning plaatsvindt. Daarna volgt de volgende
melding:

Als je kiest voor de optie

, verschijnen alle apotheken in het venster

Nevenapotheken die in hetzelfde cluster zitten. Kies voor
indien een van
de aangegeven apotheken niet als nevenapotheek aan de overeenkomst gekoppeld dient
te worden.

Klik nu op
gekoppeld.

zodat de weergegeven apotheken aan de overeenkomst worden

Indien er geen sprake is van een of meerdere cluster(s):
Klik in het sub-tabblad [Apotheken] op
kunnen selecteren.

naast Hoofdapotheek om de hoofdapotheek te

Eventueel kun je ook op het vergrootglas
klikken om te zoeken naar de apotheek op
naam. Dit is handig in het geval van een grote administratie met meerdere apotheken.
Indien een medewerker in meerdere apotheken werkzaam is, maar er is geen sprake van
een cluster, kies je bij [Hoofdapotheek] de apotheek waar de verloning plaatsvindt.
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Daarna klik je nogmaals op
bij Nevenapotheken en herhaal je de stappen
waarbij de Hoofdapotheek niet gekozen wordt.

Klik nu op
gekoppeld.

zodat de weergegeven apotheken aan de overeenkomst worden

Beide apotheken worden zichtbaar in het werkrooster en planbord. De groen gearceerde
apotheek is de hoofdapotheek.
LET OP! Indien een medewerker tussentijds meer of minder gaat werken, dan beëindig
je de oude overeenkomst en maak je een nieuwe overeenkomst aan. De einddatum van
de oude overeenkomst is dan de laatste dag van de periode waarvoor deze
overeenkomst geldt. De startdatum van de nieuwe overeenkomst is de eerste dag van de
nieuwe periode waarvoor de overeenkomst geldt. Hierbij is het tevens handig om van
tevoren alvast te noteren wanneer iemand extra of korter gewerkt heeft (dus de
handmatige aanpassingen vanuit het planbord. Zie paragraaf 7.2). Daarnaast is het
nodig om te onthouden welke planblokjes je handmatig hebt verwijderd. Dit is namelijk
na het aanpassen van de einddatum niet meer terug te halen. Om ervoor te zorgen dat
je de einddatum kunt invoeren, worden namelijk alle planblokjes die na deze datum
liggen weer weggehaald, zodat het nieuwe werkrooster erin gezet kan worden.
LET OP! Voordat je een wijziging in de overeenkomsten aanbrengt, dien je, om te zien of
UiB het verlof over het gehele jaar correct opnieuw heeft berekend, eerst een
urenoverzicht uit te draaien van januari. De reden hiervoor is dat UiB direct verrekent
vanaf januari van het jaar waarin de wijziging plaatsvindt, en hierdoor is dus anders niet
goed zichtbaar wat precies verandert. Wanneer je na de wijziging opnieuw een
urenoverzicht uitdraait van januari, dan zie je de wijziging door de twee overzichten met
elkaar te vergelijken.

6.6.3 Rechten
In het tabblad [Rechten] zijn de mogelijke rechten weergegeven die per medewerker
toegekend kunnen worden.
Mag inloggen zorgt ervoor dat de medewerker kan inloggen. Zodra je hier een vinkje
plaatst en vervolgens opslaat, wordt direct een e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat
bij de medewerker is opgevoerd, zoals dit beschreven is in paragraaf 6.6.1.
Moet wachtwoord wijzigen kun je niet aanpassen. Zodra Mag inloggen is aangevinkt en
opgeslagen, wordt dit direct automatisch aangevinkt. Dit zorgt ervoor dat een tijdelijk
wachtwoord verstuurd wordt dat, bij het inloggen, naar eigen wens aangepast kan
worden.
Mag de planning met de muis verschuiven regelt dat de medewerker in het werkrooster,
behoefterooster en planbord de planblokjes kan schuiven.
Mag planbord zien zorgt ervoor dat de medewerker het planbord kan zien.
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Mag alleen eigen planning zien zorgt ervoor dat de medewerker op het planbord enkel
zijn of haar eigen planning kan zien en dus niet die van de collega’s.
Mag uren registreren zorgt ervoor dat de medewerker (extra) gewerkte uren mag
aanvragen.
Mag verlof aanvragen zorgt ervoor dat de medewerker verlof mag aanvragen.

Nog verder naar beneden staat aangegeven welke rechten de medewerker heeft voor de
betreffende apotheek.

6.6.4 Saldi
In het tabblad [Saldi] is het mogelijk om saldi en correcties op te voeren.
UiB rekent vanaf 1 januari 2012 conform de nieuwe vakantiewetgeving.
Vakantiewet: toelichting en wijzigingen
Vakantieopbouw tijdens ziekte
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Op basis van de wet bouwen werknemers minimaal vier keer de contractuele arbeidsduur
per week op als verlof. Dit worden de wettelijke of minimum vakantie-uren genoemd.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om af te spreken dat werknemers meer verlof
opbouwen. Dit worden de bovenwettelijke vakantie-uren genoemd.
Vanaf 1 januari 2012 bouwen arbeidsongeschikte werknemers volgens de wet vier keer
de contractuele arbeidsduur per week op als minimum (of wettelijke) vakantie-uren.
Volgens de wetgeving tot 1 januari 2012 bouwden arbeidsongeschikte werknemers
minder vakantie-uren op dan arbeidsgeschikte werknemers. Volledig arbeidsongeschikte
werknemers bouwden alleen vakantie op over de laatste zes maanden van hun
arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers bouwden alleen
vakantie op over de uren die zij arbeidsgeschikt waren.
Opnemen van vakantie tijdens ziekte
Vanaf 1 januari 2012 schrijf je voor (al dan niet gedeeltelijk) arbeidsongeschikte
werknemers tijdens ziekte vakantie-uren af als de werknemer redelijkerwijs in staat is
om vakantie op te nemen. De werknemer is in ieder geval in staat om vakantie-uren op
te nemen als aan hem of haar re-integratieverplichtingen zijn opgelegd.
Vervaltermijn minimum vakantie-uren
Daarnaast geldt per 1 januari 2012 een vervaltermijn van zes maanden na het
opbouwjaar voor de wettelijke vakantie-uren. Dit betekent dat de wettelijke vakantieuren (die als voorbeeld vanaf 1 januari 2016 zijn opgebouwd) voor alle werknemers per
1 juli 2017 vervallen, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantie
op te nemen. Voor de bovenwettelijke vakantie-uren geldt de verjaringstermijn van vijf
jaar na opbouwjaar.
Let op: in de Cao Apotheken staat hierover het volgende
Artikel 34 van de Cao Apotheken 2016 - 2017 lid 4:
De vakantie dient – met uitzondering van de vakantie-uren, die het in artikel 7:634
BW bedoelde minimum te boven gaan – te worden opgenomen binnen zes maanden
na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven.
Lid 5: In afwijking van het bepaalde in lid 4, kan in onderling overleg worden
overeengekomen dat vakantie-uren die het in artikel 7:634 BW genoemde minimum
niet te boven gaan, ook na de vervaldatum van zes maanden kunnen worden
opgenomen.
Op 1 juli boekt UiB conform Artikel 34, lid 4 het saldo wettelijk Oud automatisch
naar nul.
Om de afwijking hierop zoals beschreven in Lid 5 mogelijk te maken, is er een
extra correctie-functionaliteit ingebouwd om de wettelijk oud uren terug te
boeken, als de medewerker deze ook na de vervaldatum van zes maanden mag
behouden. Zie hiervoor bij tabblad [Saldi] pagina 55.
Wat betekent de nieuwe wetgeving voor registreren in UiB?
Per 1 januari 2012 neemt de (deels) arbeidsongeschikte werknemer ook verlof op.
Uitgangspunt van de wet is dat de werknemer aan wie re-integratieverplichtingen zijn
opgelegd, ook in staat is om vakantie op te nemen. Om het verlof af te kunnen schrijven
betekent dit concreet dat alle verlof altijd in UiB moet worden verwerkt.
Ziekte en vakantie opnemen
Als een gedeeltelijk dan wel volledig arbeidsongeschikte medewerker tijdens zijn/haar
ziekteperiode met vakantie gaat, moeten tegelijkertijd het item Ziekte (volledig dan wel
partieel) en het item Vakantie worden ingevoerd. Dit omdat conform de nieuwe
wetgeving een arbeidsongeschikte medewerker volledig vakantie opbouwt tijdens de
ziekteperiode, maar ook volledig vakantie-uren afschrijft, als deze medewerker
redelijkerwijs in staat is om tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode met vakantie te
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gaan. De werknemer is in ieder geval in staat om vakantie-uren op te nemen als reintegratieverplichtingen zijn opgelegd.
Tijdens vakantie ziek
Als een medewerker tijdens zijn/haar vakantie ziek wordt, veranderen de vakantiedagen
in ziektedagen vanaf het moment van ziek melden bij de werkgever.
In UiB betekent dit dat vanaf de dag van ziek melden het item Vakantie uit UiB moet
worden verwijderd. Het item Vakantie is met ingang van de nieuwe wetgeving namelijk
zodanig aangepast dat altijd uren worden afgeboekt als het item Vakantie is ingevoerd.
Dat is in dit geval niet correct.
In tabblad [Saldi] is het mogelijk om een correctie in te voeren voor het urensaldo van
de medewerker. Dit is dus de plek waar je correcties uitvoert per medewerker.
Klik op de knop
type correcties:

. Nu is het mogelijk om een keuze te maken uit de volgende

Verder is het mogelijk om een datum in te geven wanneer de correctie uitgevoerd dient
te worden.

Wanneer je verder naar beneden scrolt, zie je velden staan voor het daadwerkelijk
invoeren van de correctie. Als voorbeeld: iemand heeft een avonddienst gedraaid en
heeft daarvoor twee toeslaguren uitbetaald gekregen maar wenst dit liever in tijd te
hebben dan in geld.
Om deze correctie door te voeren dien je Correctie als type te kiezen en vervolgens bij
Betaalstaat -2 in te voeren (hiermee boek je de uitbetaling tegen) en bij Toeslaguren in
vrije tijd 2.
NIEUW: Terugboeking wettelijk oud
De wettelijk oud uren kunnen worden teruggeboekt, als de medewerker en werkgever
onderling zijn overeengekomen dat deze uren ook na de vervaldatum van zes maanden
mogen worden opgenomen. Alleen de BA kan deze correctie uitvoeren.
De correctie wordt alleen in de maanden juli tot en met december getoond. In deze
maanden kan de BA de terugboeking uitvoeren.
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Klik op de knop
. Kies voor de optie Terugboeking wettelijk oud. De datum
(altijd 1 juli voor een juiste volgorde in verlofaftrek) en het terug te boeken saldo staat
direct ingevuld in het veld Wettelijk Oud.

Klik nu op
. De wettelijk oud uren zijn teruggeboekt.
Op het rapport Urenoverzicht staat nu bij vakantie een extra regel: Wettelijk oud na 1
juli. Deze regel is toegevoegd om de uren voor de medewerker inzichtelijk te maken.

Ontvangen meldingen
Vanuit UiB is het mogelijk om berichten te versturen naar medewerkers specifiek of
functies/apotheken, zoals besproken in paragraaf 6.1.9. Medewerkers zullen de berichten
zien onder deze menu-optie. Indien bericht(en) nog niet geopend zijn, staat Ontvangen
meldingen rood aangegeven en is een getal achter deze menu-optie zichtbaar.
Ontvangen meldingen zijn te sorteren op datum door te kiezen voor oplopend of
aflopend. Tevens is er op een bepaald datumbereik te filteren.
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Werkroosters
[Werkroosters] is een menu-optie die het makkelijk maakt om medewerkers in te
roosteren. Een werkrooster kan gezien worden als een standaard/structurele werkweek
voor de medewerkers. Mocht het voorkomen dat een medewerker bijvoorbeeld elke
maandag, dinsdag en vrijdag werkt, dan is het mogelijk om dat hier in te voeren. De
tijden die een medewerker op deze dagen werkt, kun je hier eveneens aangeven.
LET OP! Bij het invoeren van het rooster moet je rekening houden met de pauzes. UiB
berekent dit niet zelf. Dat betekent dat je eerst de roosterregels vóór de lunch invoert en
vervolgens de roosterregels na de lunch.
Een nieuw werkrooster aanmaken kan op twee manieren:
Optie 1: Nieuw werkrooster aanmaken.
Optie 2: Kopiëren van een werkrooster van een collega en dit vervolgens aanpassen.
LET OP! Kopiëren van een werkrooster kan uitsluitend indien de medewerkers dezelfde
functie hebben en in dezelfde apotheek werken.

6.8.1 Nieuw werkrooster aanmaken
Om een nieuw werkrooster aan te maken klik je op
verschijnt:

. Het volgende scherm
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Selecteer als eerste de juiste medewerker en geef het werkrooster een naam. Selecteer
de Van jaar en Week, en de T/m jaar en Week. Dit is van belang voor de periode van
inroosteren in het planbord.
Kies de juiste frequentie. Dit is 1 week, als iedere week hetzelfde werkrooster geldt.
Kies voor frequentie 2 weken, als een medewerker bijvoorbeeld een 36 urencontract
heeft, maar de ene week 40 uur werkt (bijvoorbeeld de even weken) en de oneven
weken 32 uur. Hiervoor dien je twee roosters aan te maken, waarbij voor het ene rooster
frequentie 2 weken even, en voor het andere rooster frequentie 2 weken oneven geldt.

Klik op

.

Geef per dag op functieniveau het aantal reguliere diensturen aan.
LET OP! Bij het invoeren van het rooster moet je rekening houden met de pauzes. UiB
berekent dit niet zelf. Dat betekent dat je eerst de roosterregels vóór de lunch invoert en
vervolgens de roosterregels na de lunch.
Klik met de linkermuisknop op functieniveau. Het volgende scherm verschijnt:
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Geef de start- en eindtijd in van de ochtenddienst. Klik op
middagdienst en herhaal dit voor alle dagen in de week.
Klik op

. Herhaal de actie voor de

. Onderstaand werkrooster verschijnt nu in het planbord.

LET OP! Indien een medewerker niet te selecteren is om een nieuw werkrooster aan te
koppelen, dan komt dit doordat de medewerker nog geen overeenkomst heeft of doordat
er nog geen apotheek gekoppeld is aan de overeenkomst van de medewerker. Als dit
allemaal wel goed staat, kan de medewerker gewoon geselecteerd worden. Zie tevens
paragraaf 6.6.2 hoe je de overeenkomst kunt aanpassen.

6.8.2 Werkrooster kopiëren
Om een rooster te kopiëren dient een werkrooster van een collega al aanwezig te zijn
(dezelfde functie en in dezelfde hoofdapotheek werkzaam). Vervolgens selecteer je dat
werkrooster door erop te klikken.
Zodra je hierop hebt geklikt, is de knop
zichtbaar. Na het kopiëren komt een
exacte kopie naar voren, waarbij de werkroosternaam verwijderd is. Zodra je dit ziet,
selecteer je de juiste medewerker door te klikken op

.

Daarna kun je een nieuwe naam geven aan het werkrooster.
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Pas eventueel op functieniveau de reguliere diensturen aan, indien de medewerker
waarvoor het rooster gekopieerd is, iets andere tijden of dagen werkt.
Klik met de rechtermuisknop op het reguliere dienstplanblokje. Het volgende scherm
verschijnt:

Klik op Bewerken en vul de nieuwe dag of start- en eindtijd in. Klik op
. Herhaal de
actie voor de middagdienst en herhaal dit voor alle dagen in de week indien nodig.
Indien je als medewerker het recht hebt om planblokjes te slepen met de muis (zie
paragraaf 6.6.3), dan kun je het planblokje ook slepen van de ene dag naar de andere
dag of tijd.
LET OP! Bij het invoeren van het rooster moet je rekening houden met de pauzes. UiB
berekent dit niet zelf. Dat betekent dat je eerst de roosterregels vóór de lunch invoert en
vervolgens de roosterregels na de lunch. Klik op
nu in het planbord.

. Het werkrooster verschijnt

6.8.3 Werkrooster inactief maken
Het werkrooster kan inactief worden gemaakt. Hiermee verdwijnt het oude werkrooster
uit het overzicht van actieve werkroosters.
Wijzig hiervoor de status naar ‘inactief’ achter de naam van de medewerker in het
werkrooster.
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6.8.4 Werkrooster verlengen
Er is sprake van werkroosters verlengen als er voor een nieuw jaar moet worden
ingepland, bijvoorbeeld als het jaar 2015 eindigt en je de medewerkers voor 2016 wilt
gaan inplannen.
LET OP! Als je vanuit het huidige werkrooster ‘verlengt’, pas dan niet de startweek aan.
Je verwijdert dan namelijk alle planblokjes en daarmee de werkroosters van de periode
vóór de nieuw ingevoerde startweek.
Pas in dit geval alleen T/m jaar en Week aan. Klik op
Klik hierna op
planbord.

.

. Het werkrooster staat nu voor de ‘verlengde’ periode in het

6.8.5 Werkrooster bewerken
Je kunt een eerder vastgelegd werkrooster bewerken.
Ga hiervoor naar [Apotheekbeheer] en [Werkroosters]. Klik het betreffende werkrooster
aan en pas de naam van het werkrooster aan (het werkrooster wordt namelijk
gekopieerd).
Planblokje bewerken
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het reguliere dienstblokje. Kies voor Bewerken.
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Hier kun je het type dienst of de start- of eindtijd bewerken. Klik op
Ook kun je een dienst verwijderen.

.

Planblokje toevoegen
Klik hiervoor met de linkermuisknop op de functie- of taakregel.

Vul de start- en eindtijd in van de functie of taak. Klik op
Als het werkrooster is bewerkt of aangevuld, klik dan op
verschijnt:

.
. De volgende melding

Antwoord met
en nog een venster verschijnt. Geef hier het ingangsjaar en
weeknummer in. Kies voor de huidige week of een latere ingangsweek. Klik hierna
op

.

Het werkrooster is nu aangepast.
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LET OP! Bovenstaande melding over de nieuwe ingangsdatum is van belang. Hiermee
stopt automatisch het huidige werkrooster (de week voor de nieuwe ingangsweek) en
start op de nieuwe ingangsweek dit nieuw aangemaakte werkrooster.
Doe je dit niet, dan overschrijft het nieuwe werkrooster het huidige werkrooster in het
planbord en ontstaan er conflicten op de dagen dat er planblokjes vanuit het werkrooster
in het planbord handmatig zijn aangepast.
Maak hierna het werkrooster inactief. Zie paragraaf 6.8.3, 6.3.3 of 6.4.3.

Planning
In de planning is zichtbaar hoe de medewerkers bij de apotheek of apotheken (indien
meerdere apotheken aanwezig zijn) ingeroosterd zijn. Tevens is het behoefterooster
zichtbaar.

Planbord
Het planbord is de Agenda van het oude UiB. Op het planbord staat aangegeven wanneer
een medewerker werkt, wanneer hij/zij ziek is, een dag verlof heeft opgenomen etc.
Verder is het mogelijk om te filteren binnen het planbord. Zo kan het zijn dat enkel één
medewerker, één apotheek (indien meerdere actief zijn), één functie of overeenkomst
getoond wordt. Dit is allemaal in het groene gedeelte zichtbaar, zoals te zien op het
printscherm.
Wanneer een werkrooster aangemaakt en opgeslagen is, is het werkrooster voor de
geselecteerde weken ingepland in het planbord. Het aanmaken van een werkrooster is
beschreven in paragraaf 6.8.
Filterwerking van planbord (groene gedeelte) 7.1.1 t/m 7.1.17
Het bovenste gedeelte van het scherm, met de groene achtergrond, bevat filters
waarmee je de gegevens die het planbord toont, kunt instellen. Zo kun je bijvoorbeeld
kiezen dat alleen planblokjes worden getoond van bepaalde medewerkers en/of bepaalde
apotheken. Ook kun je instellen welke secties van het planbord je ziet. Maar je kunt ook
instellen hoeveel dagen het planbord moet tonen.
Daarnaast bevat dit gedeelte actieknoppen die je kunt gebruiken om bepaalde
handelingen uit te voeren. De handelingen worden verderop in dit document nader
beschreven.
Het planbord wordt vooral gebruikt om helder in beeld te krijgen wat de stand van zaken
is rondom de planning voor de werkzaamheden in een of meer apotheken.
In de volgende sub-paragrafen worden filtermogelijkheden beschreven op volgorde van
nummering zoals in de afbeelding zichtbaar is.

7.1.1 Het publiceren van planblokjes

Zodra je de planning gereed hebt, kun je de planblokjes met de knop
zichtbaar maken voor de overige medewerkers. Wanneer nog niet gepubliceerd is, is het
rooster een conceptversie die medewerkers zonder rechten in hun eigen portaal dan ook
niet kunnen zien.
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Nadat je op
hebt geklikt, wordt gevraagd voor welke apotheek en
t/m welke datum je de planblokjes wilt publiceren. Standaard staat hier de ‘dag van
vandaag’ ingevuld.

Klik op
om de apotheek te selecteren, geef de t/m datum in en klik op
volgende melding verschijnt:

Bevestig de vraag met

. De

. De volgende melding verschijnt:

Klik op OK om terug te keren naar het planbord. Na het publiceren krijgen de betreffende
planblokjes een oranje kader. Zo kun je gemakkelijk zien welke planblokjes al zijn
gepubliceerd en welke nog gepubliceerd kunnen of moeten worden.
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Klik op

.

LET OP! Naast het zichtbaar maken van de planning voor de medewerkers die toegang
tot het planbord hebben, is publiceren ook noodzakelijk om dienstoverzichten uit te
kunnen draaien voor bijvoorbeeld de apothekers en oproepkrachten.

7.1.2 Het verwijderen van planblokjes in een periode

Met de knop
kun je alle aangemaakte of gepubliceerde planblokjes
vanaf en t/m een bepaalde datum in één keer verwijderen.
Klik je op deze knop, dan verschijnt het volgende venster:

Je kunt hier kiezen voor Medewerkers blokjes (= functieniveau) of voor Behoefte blokjes
(= apotheekniveau). Kies voor Medewerkers blokjes en kies bij [Medewerkers] de
medewerker(s) waarvan je de planblokjes wilt verwijderen.
Vul de datum vanaf en t/m in voor de periode dat je de planblokjes weg wilt halen.
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Klik in het bevestigingsvenster op

Bevestig de vraag met

. De volgende vraag verschijnt:

om vervolgens terug te keren naar het planbord.

LET OP! De ingelogde gebruiker kan alleen werkroosterplanblokjes verwijderen bij die
apotheken, waarvan de ingelogde gebruiker op de rol Planbord schrijfrechten heeft.

7.1.3 Periode afsluiten

Je kunt een periode afsluiten, indien een periode (bijvoorbeeld voor de boekhouding)
afgesloten dient te worden.
Klik je op

, dan verschijnt het volgende dialoogvenster:

Kies de apotheek en geef in t/m welke datum je de periode wilt afsluiten. Standaard
staat hier de ‘dag van vandaag’ ingevuld.
Klik in het bevestigingsvenster op

Bevestig de vraag met

. De volgende vraag verschijnt:

om vervolgens terug te keren naar het planbord.
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LET OP! Zodra je de periode afgesloten hebt, is het niet meer mogelijk om binnen de
geselecteerde periode wijzigingen aan te brengen. Alleen de BA kan een mogelijke
periode-afsluiting ongedaan maken.

7.1.4 Het verbergen of tonen van het menu

Met de knop
in het groene gedeelte kun je het menu aan de
linkerzijde van het scherm verbergen of tonen. Als het menu verborgen is, zie je de
planblokjes duidelijker op het planbord staan. Dat is vooral handig als je meerdere weken
tegelijkertijd wilt bekijken. Door opnieuw op de knop te klikken, keert het menu weer
terug.
Menu verborgen

Menu weer getoond

7.1.5 JUS-tellers verversen

Vanaf 01-01-2014 wordt gerekend volgens de Jaarurensystematiek (JUS). Hierdoor is
een aantal aanpassingen gegenereerd binnen UiB, die onder andere op het planbord
zichtbaar zijn. Door op de knop
te klikken, worden de JUS-saldi
opnieuw geladen. Deze knop is handig wanneer een werkrooster geselecteerd en
opgeslagen is. Hierdoor wordt het werkrooster namelijk in het planbord ingevoerd, echter
worden de JUS-uren en het planbord zelf niet automatisch ververst. Het is ook handig om
deze knop te gebruiken wanneer een handmatige aanpassing is ingevoerd. Om de JUSkolom te laden dien je op

te klikken.
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7.1.6 Conflicten herberekenen

Met de knop
wordt er door het planbord een controle gedaan op
mogelijke dubbele planblokjes in het planbord.
Als er sprake is van een conflict, kleurt de balk van de medewerker rood.

Klik op medewerkersniveau met de rechtermuisknop. Het volgende scherm verschijnt:

Kies voor Conflicten tonen. Het volgende scherm verschijnt.

Klik op
. UiB navigeert nu naar de dagen in het planbord waarbij een
conflict is opgetreden. Een conflict betekent dat er meerdere planblokjes in het planbord
staan op hetzelfde moment. Verwijder het dubbele planblokje. Doe dit voor alle dubbel
ingeplande planblokjes. Zodra de conflicten zijn opgelost, verdwijnt de rode balk.

7.1.7 Medewerkers
Het gedeelte
is de afkorting van medewerker(s) en zorgt
ervoor dat je in het planbord kunt filteren op medewerker. Door hier een of meerdere
medewerkers te selecteren kun je in het planbord enkel deze medewerkers laten zien.
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Planbord

7.1.8 Type overeenkomst
Het gedeelte
is de afkorting van type overeenkomst en
zorgt ervoor dat je in het planbord kunt filteren op type overeenkomst (status). Door hier
een of meerdere typen overeenkomst aan te vinken, worden enkel de medewerkers met
deze typen overeenkomst getoond op het planbord. De opties zijn:

7.1.9 Apotheken

Het gedeelte
is de afkorting van apothe(e)k(en) en zorgt
ervoor dat je in het planbord kunt filteren op apotheek. Door hier een of meerdere
apotheken aan te vinken worden alleen die medewerkers getoond die deze apotheek als
hoofd- of als nevenapotheek hebben. De opties zijn die apotheken die gekoppeld zijn aan
de overeenkomst, onder Apotheken (zie paragraaf 6.1).

7.1.10 Functies

Het gedeelte
is de afkorting van functie en zorgt ervoor dat je
in het planbord kunt filteren op functie. Door hier een of meerdere functies aan te vinken
worden enkel de medewerkers met deze functie(s) getoond.

70

LET OP! De medewerkers die de filters van paragraaf 7.1.1 tot 7.1.9 gebruiken, dienen
wel de rechten te hebben om het planbord voor iedereen te zien. Dit is beschreven in
paragraaf 6.1.4.

7.1.11 Toon alle regels

Het gedeelte
geeft de keuze welke regels in het
planbord getoond moeten worden. Als je Medewerker regels aanklikt, kun je
medewerkers makkelijker in een nevenapotheek inplannen, omdat je per medewerker
alle hoofd- en nevenapotheken ziet waaraan ze gekoppeld zijn. Vink je Medewerker
regels niet aan, dan zie je onder een medewerker alleen de hoofdapotheek.
De tweede optie Behoefte regels is alleen van toepassing als je het behoefterooster hebt
geactiveerd. Aangevinkt laat het behoefterooster alle aangemaakte taakregels zien,
ongeacht of er behoefte is. Niet aangevinkt laat het behoefterooster alleen de ingeplande
taakregels zien.
De optie Planblokjes op naam medewerker laat alle planblokjes zien, ongeacht in welke
apotheek de medewerker is ingepland.

7.1.12 . Datum selectie

In het datumfilter kun je direct aangeven vanaf welke datum het planbord zichtbaar
moet zijn. Indien het filter op Week staat, dan wordt de week weergegeven waar de
datum in valt.
Met de pijltjes links en rechts van de datum kun je direct een dag of (werk)week terug of
vooruit in de tijd. Met het linkerpijltje ga je terug en met het rechterpijltje vooruit in de
tijd. Het filter bepaalt hoeveel dagen of weken je terug of vooruit gaat. Staat het filter op
1 week en het planbord op week 40 en je klikt op het linkerpijltje, dan toont het planbord
week 39. Klik je op het rechterpijltje, dan wordt week 41 zichtbaar.
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Het selecteren van dag, (werk)week en weken staat in paragraaf 7.1.16 beschreven.

7.1.13 Tijdschaal

De tijdschaal is bedoeld om een dagindeling te wijzigen. Als je bijvoorbeeld alleen van
8:00 tot 17.00 uur wilt zien, dan kun je dit hier instellen als
.
In het planbord wordt dit als volgt weergegeven:

7.1.14 Het open- of dichtklappen van het planbord

Met de knoppen
en
kun je bepalen of je enkel het
medewerkersniveau [dicht] kunt zien in het planbord, of ook het apotheek- en
functieniveau [open]. Het bewerken en/of verwijderen van de planblokjes kun je alleen in
de opengeklapte weergave op functieniveau uitvoeren. Wanneer het planbord nog dicht
is, kun je wel al de afwezigheden, ziektes en ouderschapsverloven invoeren, zie
paragraaf 7.2. Eventueel kun je via een linkermuisklik op de zwarte driehoeken ook per
medewerker openklappen.

7.1.15 Soort zichtbaar

Onder Soort zichtbaar kun je aangeven welke soort gegevens je wilt zien in het planbord.
Je kunt filteren op Behoeftes, Medewerkers en Aanvragen.
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7.1.16 Periode

In de periode kun je aangeven hoeveel dagen of weken het planbord moet laten zien
vanaf de datum die is ingegeven bij de datumselectie. De mogelijke opties zijn 1 dag, 1
werkweek, 1 week, 2 weken, 4 weken, 6 weken, 8 weken en 12 weken.

Voorbeeld: optie 2 weken

7.1.17 Verversen
Zodra je een werkrooster toegevoegd hebt in het planbord, kun je op de knop verversen
klikken om het planbord op het gebied van de planblokjes bij te werken. Hierna zijn de
planblokjes die vanuit het werkrooster (opnieuw) gegenereerd zijn, zichtbaar in het
planbord.

7.1.18 Afdrukken
Via de optie afdrukken kun je het planbord afdrukken zoals het op dat moment zichtbaar
is. Dus als je de periodefilter op 1 werkweek hebt staan, dan toont ook de print van het
planbord enkel die ene werkweek. Zie tevens paragraaf 7.1.16 hoe je de periode kunt
aanpassen.

7.1.19 Huis
Zodra je klikt op deze knop, keer je terug naar de dag van vandaag.

Diensten inplannen en afwezigheden invoeren in het
planbord
In het planbord is het mogelijk om handmatige aanpassingen te verrichten, die direct
zichtbaar zijn. Welke handmatige aanpassingen mogelijk zijn in de medewerkersview,
beschrijven we in deze paragraaf.
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7.2.1 Diensten inplannen
Om diensten in te kunnen plannen moet het planbord op medewerkersniveau openstaan.
Klik met de linkermuisknop op de dag waarvoor je een dienst wilt inplannen op
functieniveau van de medewerker. Het volgende scherm verschijnt:

Je plant een dienst in op functieniveau en deze functie is gekoppeld aan een apotheek.
Hierdoor staan beide velden direct ingevuld.
Bij Soort dienst staat standaard een Reguliere dienst geselecteerd met de datum van de
dag waarop je klikt. De Reguliere dienst en tevens de start- en eindtijd kun je
aanpassen.
Vul eventueel een opmerking in het veld [Opmerkingen] in. Je kunt ook een toelichting
invullen in het veld [Toelichting].
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Klik op het

om op te slaan.

Naast Reguliere dienst kun je ook de volgende diensten kiezen:

7.2.2 Planblokjes bewerken, verwijderen of kopiëren
Om een planblokje aan te passen, dient het planbord geopend te zijn (in ieder geval voor
de geselecteerde medewerker) (zie paragraaf 7.1.14 voor open- en dichtklappen
planbord).
Op functieniveau kun je planblokjes aanpassen door met je rechtermuisknop op het
betreffende planblokje te klikken. Kies hier voor Bewerken.
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Naast Bewerken kun je ook kiezen voor de optie Verwijderen en/of Kopiëren.
LET OP! De optie Kopiëren is enkel aan te klikken als de betreffende dienst meerdere
medewerkers kan raken, wat in dit geval OR- en werkoverleg buiten diensttijd en Cursus
buiten diensttijd is.
Na het klikken op Bewerken verschijnt het volgende scherm, namelijk:

Verander hier de datum, het type dienst of de start- en/of eindtijd.
Vul eventueel een opmerking in het veld [Opmerkingen] in. Je kunt ook een toelichting
invullen in het veld [Toelichting]. Klik op

.

Na het klikken op Kopiëren verschijnt het volgende scherm:
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Het werkoverleg of de cursus buiten diensttijd is nu ook te kopiëren naar alle
medewerkers binnen een cluster of maatschap. Vink hiervoor in het kopieerscherm naast
de hoofdapotheek, ook de andere (neven)apotheken aan.
Vink alle medewerkers aan en klik op

.

7.2.3 Planbord aanpassen: opties via rechtermuisklik
Wanneer je met je rechtermuisknop in het planbord op de regel van een medewerker
klikt, dan opent een menu met de volgende opties: 1. Afwezigheid vastleggen, 2.
Volledig ziek melden, 3. Partieel ziek/ouderschapsverlof melden, 4. Conflicten tonen, 5.
Saldi tonen en 6. Medewerkers kaart tonen.

1. Afwezigheid vastleggen
Het opnemen van vakantieverlof registreer je door op deze activiteit te klikken.
Vervolgens noteer je de start- en einddatum van het verlof en vanuit welk saldo je het
verlof wilt opnemen: het Vakantieuren saldo of het Toeslagen saldo.
Standaard staat de checkbox [Hele dag] aangevinkt. Als je een halve dag verlof wilt
inplannen, vink je de checkbox uit. Je kunt nu de tijden invullen.
Het aantal uren arbeidstijd dat in die periode gewerkt had moeten worden, wordt van het
betreffende saldo (Vakantieuren of Toeslagen saldo) afgetrokken, dus enkel de geplande
blokjes worden berekend. Wanneer echter ook een partiële ziektebalk in dezelfde periode
is meegegeven, dan wordt anders gerekend. Een voorbeeld hiervan is beschreven in
paragraaf 13.5.
LET OP! Voor het opnemen van verlof vanuit het Toeslagen saldo dienen werkgever en
werknemer vooraf overeenstemming te hebben dat dit saldo uitgekeerd wordt in tijd en
dus niet in geld.
Vanaf 1 januari 2012 schrijven (al dan niet gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers
tijdens ziekte vakantie-uren af als de werknemer redelijkerwijs in staat is om vakantie op
te nemen. De werknemer is in ieder geval in staat om vakantie-uren op te nemen als er
re-integratieverplichtingen zijn opgelegd.
Daarnaast geldt per 1 januari 2012 een vervaltermijn van zes maanden na het
opbouwjaar voor de wettelijke vakantie-uren. Dit betekent dat de wettelijke vakantieuren (die vanaf 1 januari 2016 zijn opgebouwd) voor alle werknemers per 1 juli 2017
vervallen, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantie op te
nemen. Voor de bovenwettelijke vakantie-uren blijft de verjaringstermijn van vijf jaar na
opbouwjaar bestaan.
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Let op: in de Cao Apotheken staat hierover het volgende
Artikel 34 van de Cao Apotheken 2016 - 2017 lid 4:
De vakantie dient – met uitzondering van de vakantie-uren, die het in artikel 7:634 BW
bedoelde minimum te boven gaan – te worden opgenomen binnen zes maanden na de
laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven.
Lid 5: In afwijking van het bepaalde in lid 4, kan in onderling overleg worden
overeengekomen dat vakantie-uren die het in artikel 7:634 BW genoemde minimum niet
te boven gaan, ook na de vervaldatum van zes maanden kunnen worden opgenomen.
In navolging van Artikel 34, lid 4 boekt UiB op 1 juli het saldo wettelijk Oud automatisch
naar nul.
Om de afwijking zoals beschreven in Lid 5 mogelijk te maken, is er een extra correctiefunctionaliteit ingebouwd om de wettelijk oud uren terug te boeken, als de medewerker
deze ook na de vervaldatum van zes maanden mag behouden. Zie hiervoor bij tabblad
[Saldi] pagina 55.
UiB boekt altijd eerst de verlofuren af die als eerste komen te vervallen. Hierdoor is er
binnen het Vakantieuren saldo geen keuzemogelijkheid van welke verlofuren het verlof
afgeboekt wordt. De volgorde van afboeken is:
- Wettelijk oud
- Bovenwettelijk oud*
- Wettelijk nieuw
- Bovenwettelijke uren.
*Nieuw: Bovenwettelijk oud
Per 1 januari 2018 worden de opgebouwde bovenwettelijke uren gesplitst en gelabeld.
UiB laat dan per jaar per medewerker zien hoeveel bovenwettelijke vakantieuren er dat
jaar niet zijn opgenomen. Deze totale splitsing is alleen te zien in de rapporten van de
Bedrijfsadministrator.
Medewerkers zien vanaf 1 januari 2018 een extra regel namelijk Bovenwettelijk oud. Dit
zijn de uren die je voor het einde van het jaar echt moet opnemen omdat ze aan het
einde van het jaar (31 december) vervallen. Daarnaast blijven zij op hun rapport het
totaal van de overige bovenwettelijke vakantieuren zien. Met deze verandering maakt
UiB automatisch de uren die het eerst komen te vervallen op.
Let op! Uitzondering in UiB verjaartermijn uren 2012
Officieel verjaren op 1 januari 2018 de bovenwettelijke vakantieuren uit 2012. In 2012
maakten we echter gebruik van het oude UiB. Tijdens de migratie in 2013 van het oude
naar het huidige UiB zijn de niet opgenomen bovenwettelijke uren uit 2012 direct
opgeteld bij de nieuw verkregen bovenwettelijke uren in 2013. Dit was voor het correct
berekenen vanaf de migratie noodzakelijk. Door het ingeven van dit samengevoegde
urensaldo is het nu onmogelijk hier het aantal bovenwettelijke uren uit 2012 uit te
filteren.
Dit zorgt ervoor dat de bovenwettelijke uren uit 2012 in UiB dezelfde verjaringstermijn
krijgen toegekend als de bovenwettelijke uren uit 2013 en hiermee verjaren per 1 januari
2019.
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In UiB klik je voor het vastleggen van een afwezigheid op Afwezigheid vastleggen, het
soort verlof dat verschijnt is standaard Vakantie / verlof. Door op
te klikken heb je de
keuze voor: Buitengewoon verlof (waaronder zorgverlof), Onbetaald verlof, Opname
verlof van de JUS-uren, Vakantie / verlof en Zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Uitleg verlofsoorten
- Buitengewoon verlof
In artikel 32 van de Cao Apotheken kun je lezen op hoeveel dagen buitengewoon verlof
een medewerker recht heeft. In Artikel 33 van de Cao Apotheken kun je alles lezen over
Kortdurend zorgverlof.
- Onbetaald verlof
Een medewerker kan enkel onbetaald verlof opnemen in overleg met de werkgever.
Tijdens onbetaald verlof worden onder andere geen vakantie-uren, geen JUS-uren en
pensioen opgebouwd.
- Opname verlof van de JUS-uren
Bij de optie Opname verlof van de JUS-uren kun je tevens kiezen om het verlof van JUS
Oud of JUS Nieuw af te schrijven.
- Vakantie/verlof
Door de optie Vakantie/verlof te selecteren of niets te wijzigen bij het vastleggen van een
afwezigheid, wordt vakantie opgenomen. De uren waarvan UiB de vakantie kan
afschrijven, zie je onderaan weergegeven met de opties voor vakantie-uren en
toeslaguren (dit zijn de toeslaguren in vrije tijd).
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Een medewerker heeft, wanneer zij zwanger is, recht op zwangerschapsverlof. Dit
zwangerschapsverlof kan vier tot zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum
beginnen. Het bevallingsverlof duurt tien tot twaalf weken na de daadwerkelijke
bevalling. In totaal heeft de medewerker recht op zestien weken verlof. Wordt een
medewerker voorafgaand aan haar zwangerschapsverlof ziek en is deze ziekte
zwangerschapsgerelateerd, dan is de medewerker verplicht zes weken voor de
vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof te gaan. Het bevallingsverlof
duurt hiermee automatisch tien weken.
Zodra een medewerker de vermoedelijke bevallingsdatum weet, kun je het verlof in de
planning opnemen. Dit voer je in door te klikken op Zwangerschaps- en bevallingsverlof,
en vervolgens geef je de start- en einddatum op. De tijden moeten op 00:00 en 23:59
uur komen te staan.
LET OP! De oorspronkelijke diensten laat je in de agenda staan.
Als een medewerker een week te vroeg bevalt, blijft het verlof zestien weken. Als een
medewerker twee weken later bevalt, wijzigt het totale zwangers- en bevallingsverlof in
achttien weken. Je dient de planning in UiB hierop aan te passen.
Voor werknemers met zwangerschapsverlof is in de nieuwe vakantiewetgeving geen
uitzondering opgenomen voor de vervaltermijn van de wettelijke vakantie-uren
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(vervaltermijn zes maanden na opbouwjaar). Zwangerschap is niet benoemd als situatie
waarin de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om wettelijke vakantiedagen
op te nemen. Wie met zwangerschapsverlof is, moet de opgebouwde dagen dus snel
daarna opnemen om te voorkomen dat ze vervallen. Het advies is om dit tijdig met de
werknemer te bespreken.
Gaat een medewerker tijdens haar zwangerschapsverlof met vakantie, dan hoeft zij geen
verlof op te nemen (dit in tegenstelling tot volledige ziekte en partiële ziekte). Je hoeft
het vakantieverlof dan ook niet in UiB te registreren.
De urenvergoeding bij zwangerschaps- en bevallingsverlof komt overeen met de diensten
die overschreven worden.
2. Volledig ziek melden
Door op Volledig ziek melden te klikken kun je de periode selecteren wanneer de
medewerker voor 100% ziek is. Nieuw is het vinkje waarin je kunt aangeven of de ziekte
zwangerschap gerelateerd is.

LET OP! De planblokjes moeten gewoon blijven staan volgens het aantal ingeroosterde
uren.
3. Partieel ziek/ouderschapsverlof ziek melden
Wanneer je geklikt hebt op deze optie, dan komt een venster naar voren waar (Ziekte)
partieel als standaard is ingevuld. Door te klikken op deze optie is het mogelijk om dit
om te zetten naar Ouderschapsverlof. Dit dien je ook daadwerkelijk aan te passen zodra
het een ouderschapsverlof betreft. De medewerker heeft namelijk tijdens het
ouderschapsverlof geen recht op volledige verlofopbouw, terwijl dit tijdens partiële ziekte
wel het geval is sinds 01-01-2012. Nieuw is het vinkje bij partiële ziekte waarin je kunt
aangeven of de ziekte zwangerschap gerelateerd is. Hierna vul je de periode en het
percentage in dat daadwerkelijk ziek gemeld/ouderschapsverlof opgenomen is. Na het
opslaan zie je een balk in het planbord verschijnen. Hierin zie je het ziekte- of
ouderschapsverlofpercentage.
LET OP! Tijdens partiële ziekte en ouderschapsverlof dien je op het planbord het rooster
aan te passen. In totaal moeten het rooster en het aantal uur van partiële
ziekte/ouderschapsverlof weer op 100% uitkomen.
Als voorbeeld: iemand is 20% ziek en werkt normaliter 5 dagen per week à 8 uur, omdat
de overeenkomst 40 uur is. Dan dien je het rooster voor de periode van partiële ziekte
aan te passen naar 32 uur. Het is in dit geval bijvoorbeeld mogelijk om een van de dagen
uit te roosteren of alle dagen te verminderen. Zodra op voorhand bekend is dat het om
een langere periode zal gaan die elke week hetzelfde is, kun je eventueel ook een nieuw
werkrooster aanmaken. Dat kan sneller werken dan als je alles handmatig aanpast. Zie
paragraaf 6.8 hoe je een werkrooster kunt aanmaken. Wanneer de medewerker in
ziektepercentage wijzigt, dan is het handiger om handmatig de aanpassingen door te
voeren in het planbord, omdat een werkrooster maken voor één week niet efficiënt
werkt. Wanneer echter tijdens een partiële ziekte ook verlof opgenomen wordt, dan voer
je in het planbord de vakantiebalk in. Het aangepaste rooster laat je staan. UiB berekent
automatisch het totale verlof dat afgeschreven dient te worden. Berekening en reden
waarom dit zo is, kun je zien in paragraaf 13.5.
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Specifiek over het ouderschapsverlof
Vanaf 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof verlengd van 13 naar 26 maal de
wekelijkse arbeidsduur. De verlenging geldt alleen als voor dit kind vóór 1 januari 2009
nog niet eerder (gedeeltelijk) ouderschapsverlof is opgenomen.
Als voor een kind al vóór 1 januari 2009 (gedeeltelijk) verlof is opgenomen, gelden de
‘oude regels’: dan bestaat slechts recht op 13 weken ouderschapsverlof.
Ouderschapsverlof is een onbetaald, tijdelijk (deel)verlof en moet je in de planning
opnemen.
De verlofopbouw en –opname worden verrekend over het daadwerkelijke aantal
gewerkte uren. Over het aantal uren ouderschapsverlof bouwt een medewerker geen
verlof op of af.
LET OP! In het Urenoverzicht is het aantal verlofuren dat normaliter tijdens de periode
van ouderschapsverlof opgebouwd wordt, in mindering gebracht op de wettelijk nieuwe
en bovenwettelijke uren.
4. Conflicten tonen
Met Conflicten tonen kun je zien waarom een medewerker een roze (rode) balk heeft in
het planbord. Dit houdt in dat een medewerker op één moment twee keer ingeroosterd
is, wat enkel zichtbaar is op functieniveau.

Om de conflicten weg te halen klik je op Conflicten tonen, waarna je de mogelijkheid
hebt om op [Ga Naar] te klikken. Het planbord gaat direct naar de gegeven dag.
Wanneer je de medewerker verder openklikt, dan zie je op functieniveau dat minimaal
twee blokjes op hetzelfde tijdstip onder elkaar ingedeeld staan. Een van deze blokjes
dien je te verwijderen zodat het conflict is opgelost.
5. Saldi tonen
Met Saldi tonen kun je direct zien hoeveel uur een medewerker nog over heeft tot en met
31 december van het huidige jaar. Dit komt overeen met het aantal uren dat op het
urenoverzicht van december genoteerd is onder Deze Maand.
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6. Medewerkers kaart tonen
Met Medewerkers kaart tonen kom je direct in de personeelsgegevens van de
medewerker terecht. Hiervoor is het dus ook noodzakelijk dat je ingelogd bent als een
gebruiker met op zijn minst leesrechten op personeelsgegevens, zie paragraaf 6.1.4 voor
het toekennen van rechten. De gegevens die je hier ziet, staan beschreven onder
paragraaf 6.6.1.

Urenregistratie module
Met behulp van ‘de urenregistratie module’ wordt het mogelijk om (extra) gewerkte uren
en diensten te registreren en digitaal aan te vragen. Als bedrijf maak je de keuze of je
gebruik wilt maken van de urenregistratie module, zie paragraaf 5.1.2. Op
apotheekniveau kun je per apotheek bepalen of je de urenregistratiemodule wilt
activeren.
Als eerste volgt hier een aantal aandachtspunten.
Bedrijfsniveau
Vink hier Urenregistratie aan als je de urenregistratie module wilt toevoegen aan het
menu.
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Apotheekniveau
Op apotheekniveau kun je per apotheek bepalen of je de urenregistratiemodule wilt
activeren. Als je Urenregistratie hebt aangevinkt, geef je aan of je de aanvragen direct in
het planbord getoond wilt. Of je de keuze van verlofaftrek bij de medewerker of bij de
leidinggevende wilt leggen, is specifiek voor de verlofaanvraag module. Zie paragraaf
6.1.2.

De checkbox [Verlof aanvragen] vink je aan als je de verlofaanvraagmodule op
apotheekniveau wilt aanzetten.
De checkbox [Aanvragen direct tonen in het planbord] vink je aan als je de
verlofaanvragen direct in het planbord wilt zien.
De checkbox [Keuze verlofuren aftrek] vink je aan als je de medewerker de
verantwoordelijkheid wilt geven om aan te geven van welk potje het verlof afgetrokken
moet worden. Vink je de checkbox niet aan, dan komt de verantwoordelijkheid hiervoor
bij de leidinggevende te liggen. Let op: Specifiek voor de verlofaanvraagmodule.
Gebruikersrechten
Menu-optie [Aanvragen behandelen] is alleen zichtbaar voor medewerkers met de
benodigde rechten binnen UiB. Dit zijn voor de Module Urenregistratie de rechten voor
Urenregistratie. Ook zijn de rechten op Planbord van belang (zie paragraaf 6.1.4).
Deze rechten ken je toe op apotheekniveau en per apotheek, indien meerdere apotheken
binnen het bedrijf aanwezig zijn.
Kies voor menu-item [Apotheekbeheer] en [Apotheken]. Kies voor [Rechten].
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Optie 1: Indien een medewerker nog geen gebruikersrechten heeft
Klik op

. Zet een vinkje voor de betreffende medewerker in

het selectievenster. Klik op de knop
voegen aan de rechtenmatrix.

om de geselecteerde medewerker toe te

Bij de zojuist toegevoegde medewerker staan de zeven gebruikersrechten allemaal op
[Geen rechten]. Door te klikken op [Geen rechten] bij elk van de aangegeven
gebruikersrechten, kun je kiezen voor Leesrechten, Schrijfrechten of Geen rechten.
In de meeste gevallen krijgt een medewerker op alle zeven onderdelen Schrijfrechten
toegekend, zodat deze medewerker (hoofdgebruiker) in staat is alle functies te
gebruiken. In dit geval klik je voor het gemak eerst op de rol Hoofdgebruiker. Selecteer
hier Schrijfrechten. Er volgt een pop-upscherm.

Klik op
. Hierdoor ken je met één druk op de knop de schrijfrechten bij alle
onderdelen toe.
Je kunt er ook voor kiezen de medewerker op sommige onderdelen Leesrechten of Geen
rechten te geven, zodat de medewerker bepaalde functies juist niet kan uitvoeren.
Hiervoor kun je eventueel op
klikken als de medewerker voor het merendeel
van de onderdelen juist geen rechten moet krijgen.
Een BA kan deze rechten aan iedereen toekennen, ook aan zichzelf. Wanneer iemand
anders hoofdgebruikersrechten heeft, kan dit ook door de hoofdgebruiker aangepast
worden.
LET OP! Om de urenregistratiemodule te gebruiken zijn schrijfrechten op de rollen
Urenregistratie en Planbord nodig.

Klik op

.

De medewerker met schrijfrechten op de rol Urenregistratie krijgt indien gewenst een
notificatie van de aanvragen per e-mail. Deze medewerker kan kiezen per aanvraag een
e-mail te ontvangen, per dag de aanvragen verzameld te ontvangen per e-mail of
wellicht geen e-mail te ontvangen. Standaard staat het ingesteld op geen e-mail.
Klik in dit geval op

achter Geen email. Kies een andere optie. Klik op

.
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Herhaal deze stappen voor alle medewerkers en per apotheek, indien meerdere
apotheken aanwezig zijn.
De medewerker waarvan de rechten zijn aangepast, moet eerst uitloggen en opnieuw
inloggen in UiB voordat de nieuwe rechten van kracht zijn.
Optie 2: Indien een medewerker beperkte gebruikersrechten heeft
Indien een medewerker beperkte gebruikersrechten heeft, klik dan op de rol waarvoor de
medewerker gebruikersrecht(en) moet krijgen.

Klik in dit geval op

achter Geen rechten bij de rol Urenregistratie.

Kies nu voor Schrijfrechten.
Geef deze medewerker via bovenstaande handelingen ook Schrijfrechten op de rol
Planbord. Klik op

.

De medewerker met schrijfrechten op de rol Urenregistratie krijgt indien gewenst een
notificatie van de aanvragen per e-mail. Deze medewerker kan kiezen per aanvraag een
e-mail te ontvangen, per dag de aanvragen verzameld te ontvangen per e-mail of
wellicht geen e-mail te ontvangen. Standaard staat het ingesteld op geen e-mail.
Klik in dit geval op

achter Geen email. Kies een andere optie. Klik op

.

Herhaal deze stappen voor alle medewerkers en per apotheek, indien meerdere
apotheken aanwezig zijn.
De medewerker waarvan de rechten zijn aangepast, moet eerst uitloggen en opnieuw
inloggen in UiB voordat de nieuwe rechten van kracht zijn.
Medewerkersrechten
Je kunt per medewerker aangeven of deze medewerker uren mag registreren. Ga
hiervoor naar [Medewerkers] tabblad [Rechten]. Vink hier [Mag uren registreren] aan.
Zie paragraaf 6.6.3.
De checkbox [Mag planbord zien] geeft aan of de medewerker in het medewerkersportaal
het planbord mag inzien.
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De checkbox [Mag alleen eigen planning zien] geeft aan dat de medewerker in het
medewerkersportaal alleen haar eigen planning op het planbord mag inzien.

Uren registreren
Via menu-optie [Invoeren] [Uren registreren] kan een medewerker uren registreren.

Ga naar menu-optie [Invoeren] [Uren registreren].
Klik rechts op
om de (extra) gewerkte uren of dienst aan te vragen. Het
volgende invulscherm verschijnt.

86

Als eerste geeft de medewerker de datum in. Hierna geef je aan in welke apotheek de
(extra) gewerkte uren zijn gewerkt. Kies het dropdown menu
apotheek.

en selecteer de juiste

Opmerking: Als de medewerker maar in één apotheek werkt, vult het scherm direct de
juiste apotheek in en hierna ook direct de juiste functie.

Standaard staat het veld [Soort dienst] ingesteld op Reguliere dienst.

Kies het dropdown menu
indien de uren aanvraag geen reguliere dienst betreft. De
medewerker kan hier ook kiezen voor Bereikbaarheidsdienst, Cursus binnen – of buiten
diensttijd of OR- en werkoverleg buiten diensttijd.
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Kies bij [Planning] het dropdown menu
. De medewerker kiest hier voor Nieuw als het
een nieuwe aanvraag betreft. Wil de medewerker een bestaande dienst aanpassen,
bijvoorbeeld als de medewerker een uur langer heeft gewerkt, dan selecteert de
medewerker de juiste dienst.

Als de medewerker kiest voor een nieuwe dienst, geef dan de start- en eindtijd in. Kiest
de medewerker voor het aanpassen van een bestaande dienst, hoeft alleen maar de
start- of eindtijd aangepast te worden. De tijden van de geselecteerde bestaande dienst
staan hier al ingevuld.

In het veld
wordt of de dienst nu duurt.

staat het aantal uur vermeld dat aangevraagd

Vul eventueel een opmerking in het veld [Opmerkingen] in. Er kan ook een toelichting
worden ingevuld in het veld [Toelichting].
Opmerking: De tekst ingevoerd bij [Opmerkingen] wordt in alle overzichten getoond en
zie je ook terug in de e-mails over deze aanvraag.

Klik hierna op

.
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Hierna keert de medewerker terug naar het overzicht aanvragen. Hierin vind je al de
aanvragen overzichtelijk en gesorteerd op datum.

De uren aanvraag heeft nu de status In aanvraag gekregen.

Als de leidinggevende de uren aanvraag goedkeurt, of eventueel afkeurt of in
behandeling neemt, ontvangt de medewerker een e-mail op het eigen e-mailadres.
Collega,
Je aanvraag voor aanpassing reguliere dienst op 28/03/2017 van 08:00 tot en met 12:30 is
afgehandeld.
Je aanvraag voor aanpassing reguliere dienst op 28/03/2017 van 08:00 tot en met 12:30 is
goedgekeurd.
Opmerkingen:
Toelichting:
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

De status van de uren aanvraag verandert direct in Goedgekeurd.
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Verlofaanvraagmodule
Met behulp van ‘de verlofaanvraagmodule’ wordt het mogelijk om vakantie en verlof
digitaal aan te vragen. Als bedrijf maak je de keuze of je gebruik wilt maken van de
verlofaanvraagmodule, zie paragraaf 5.1.2. Op apotheekniveau kun je per apotheek
bepalen of je de verlofaanvraagmodule wilt activeren.
Als eerste volgt hier een aantal aandachtspunten.
Bedrijfsniveau
Vink hier Verlof aanvragen aan als je de verlofaanvraagmodule wilt toevoegen aan het
menu.

Apotheekniveau
Op apotheekniveau kun je per apotheek bepalen of je de verlofaanvraagmodule wilt
activeren. Als je Verlof aanvragen hebt aangevinkt, geef je aan of je de aanvragen direct
in het planbord getoond wilt en of je de keuze van verlofaftrek bij de medewerker of bij
de leidinggevende wilt leggen. Zie paragraaf 6.1.2.

De checkbox [Verlof aanvragen] vink je aan als je de verlofaanvraagmodule op
apotheekniveau wilt aanzetten.
De checkbox [Aanvragen direct tonen in het planbord] vink je aan als je de
verlofaanvragen direct in het planbord wilt zien.
De checkbox [Keuze verlofuren aftrek] vink je aan als je de medewerker de
verantwoordelijkheid wilt geven om aan te geven van welk potje het verlof afgetrokken
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moet worden. Vink je de checkbox niet aan, dan komt de verantwoordelijkheid hiervoor
bij de leidinggevende te liggen.
Gebruikersrechten
Menu-optie [Aanvragen behandelen] is alleen zichtbaar voor medewerkers met de
benodigde rechten binnen UiB. Dit zijn voor de Module Verlofaanvragen de rechten voor
Verlofmanagement. Ook zijn de rechten op Planbord van belang (zie paragraaf 6.1.4).
Deze rechten ken je toe op apotheekniveau en per apotheek, indien meerdere apotheken
binnen het bedrijf aanwezig zijn.
Kies voor menu-item [Apotheekbeheer] en [Apotheken]. Kies voor [Rechten].
Optie 1: Indien een medewerker nog geen gebruikersrechten heeft
Klik op

. Zet een vinkje voor de betreffende medewerker in

het selectievenster. Klik op de knop
voegen aan de rechtenmatrix.

om de geselecteerde medewerker toe te

Bij de zojuist toegevoegde medewerker staan de zeven gebruikersrechten allemaal op
[Geen rechten]. Door te klikken op [Geen rechten] bij elk van de aangegeven
gebruikersrechten, kun je kiezen voor Leesrechten, Schrijfrechten of Geen rechten.
In de meeste gevallen krijgt een medewerker op alle zeven onderdelen Schrijfrechten
toegekend, zodat deze medewerker (hoofdgebruiker) in staat is alle functies te
gebruiken. In dit geval klik je voor het gemak eerst op de rol Hoofdgebruiker. Selecteer
hier Schrijfrechten. Er volgt een pop-upscherm.

Klik op
. Hierdoor ken je met één druk op de knop de schrijfrechten bij alle
onderdelen toe.
Je kunt er ook voor kiezen de medewerker op sommige onderdelen Leesrechten of Geen
rechten te geven, zodat de medewerker bepaalde functies juist niet kan uitvoeren.
Hiervoor kun je eventueel op
klikken als de medewerker voor het merendeel
van de onderdelen juist geen rechten moet krijgen.
Een BA kan deze rechten aan iedereen toekennen, ook aan zichzelf. Wanneer iemand
anders hoofdgebruikersrechten heeft, kan dit ook door de hoofdgebruiker aangepast
worden.
LET OP! Om de verlofaanvraagmodule te gebruiken zijn schrijfrechten op de rollen
Verlofmanagement en Planbord nodig.
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Klik op

.

De medewerker met schrijfrechten op de rol Verlofmanagement krijgt indien gewenst een
notificatie van de aanvragen per e-mail. Deze medewerker kan kiezen per aanvraag een
e-mail te ontvangen, per dag de aanvragen verzameld te ontvangen per e-mail of
wellicht geen e-mail te ontvangen. Standaard staat het ingesteld op geen e-mail.
Klik in dit geval op

achter Geen email. Kies een andere optie. Klik op

.

Herhaal deze stappen voor alle medewerkers en per apotheek, indien meerdere
apotheken aanwezig zijn.
De medewerker waarvan de rechten zijn aangepast, moet eerst uitloggen en opnieuw
inloggen in UiB voordat de nieuwe rechten van kracht zijn.
Optie 2: Indien een medewerker beperkte gebruikersrechten heeft
Indien een medewerker beperkte gebruikersrechten heeft, klik dan op de rol waarvoor de
medewerker gebruikersrecht(en) moet krijgen.

Klik in dit geval op

achter Geen rechten bij de rol Verlofmanagement.

Kies nu voor Schrijfrechten.
Geef deze medewerker via bovenstaande handelingen ook Schrijfrechten op de rol
Planbord. Klik op

.

De medewerker met schrijfrechten op de rol Verlofmanagement krijgt indien gewenst een
notificatie van de aanvragen per e-mail. Deze medewerker kan kiezen per aanvraag een
e-mail te ontvangen, per dag de aanvragen verzameld te ontvangen per e-mail of
wellicht geen e-mail te ontvangen. Standaard staat het ingesteld op geen e-mail.
Klik in dit geval op

achter Geen email. Kies een andere optie. Klik op

.
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Herhaal deze stappen voor alle medewerkers en per apotheek, indien meerdere
apotheken aanwezig zijn.
De medewerker waarvan de rechten zijn aangepast, moet eerst uitloggen en opnieuw
inloggen in UiB voordat de nieuwe rechten van kracht zijn.
Medewerkersrechten
Je kunt per medewerker aangeven of deze medewerker verlof mag aanvragen. Ga
hiervoor naar [Medewerkers] tabblad [Rechten]. Vink hier [Mag verlof aanvragen] aan.
Zie paragraaf 6.6.3.
De checkbox [Mag planbord zien] geeft aan of de medewerker in het medewerkersportaal
het planbord mag inzien.
De checkbox [Mag alleen eigen planning zien] geeft aan dat de medewerker in het
medewerkersportaal alleen haar eigen planning op het planbord mag inzien.

Verlof aanvragen
Via menu-optie [Invoeren] [Verlof aanvragen] kan een medewerker verlof aanvragen.
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Optie 1: Medewerker heeft keuze in verlofaftrek
De checkbox [Keuze verlofuren aftrek] vink je aan als je de medewerker de
verantwoordelijkheid wilt geven om aan te geven van welk potje het verlof afgetrokken
moet worden. Vink je de checkbox niet aan, dan komt de verantwoordelijkheid hiervoor
bij de leidinggevende te liggen.
Ga hiervoor naar [Apotheekbeheer] [Apotheken] en kies voor tabblad [Opties].

Ga naar menu-optie [Invoeren] [Verlof aanvragen].
Klik rechts op
verschijnt.

om het verlof aan te vragen. Het volgende invulscherm

Als eerste geeft de medewerker het soort verlof in. Standaard staat dit veld ingesteld op
Vakantie/verlof.

Kies het dropdownmenu
indien de verlofaanvraag geen Vakantie/verlof betreft. Je
kunt hier ook kiezen voor Buitengewoon verlof of Opname verlof van JUS uren.
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LET OP! Buitengewoon verlof wordt verleend indien je op de desbetreffende dag arbeid
zou moeten verrichten, met behoud van salaris, bij bijvoorbeeld verhuizen, trouwen, een
huwelijksjubileum of een begrafenis.
Geef hierna de startdatum en einddatum in.

Standaard staat de checkbox [Hele dag] aangevinkt. Als je bijvoorbeeld een halve dag
verlof wilt aanvragen, vink je de checkbox uit. Hierna kun je de tijden invullen.

In het veld
staat het aantal uur vermeld dat het verlof
duurt.
Uitzondering hierop is Buitengewoon verlof. Dit verlof wordt verleend met behoud van
salaris en kost hierdoor geen verlofuren. Het veld is hierdoor niet zichtbaar bij
Buitengewoon verlof.
Bij Uren schrijven van geef je aan van welke uren het verlof afgeschreven moet worden.
Standaard staat dit veld ingesteld op Vakantieuren.

Kies het dropdownmenu
halen.

. Je kunt nu ook kiezen om de uren van de Toeslaguren af te

Kies je Soort verlof voor Opname verlof van JUS uren, dan kun je bij Uren schrijven van
kiezen uit JUS oud uren of JUS nieuw uren.
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Vul eventueel een opmerking in het veld [Opmerkingen] in. Je kunt ook een toelichting
invullen.

Klik hierna op

.

Je keert terug naar het overzicht verlofaanvragen. Hierin vind je al de aanvragen
overzichtelijk en gesorteerd op datum. Ook wordt de verlofstatus aangegeven.

Je verlofstatus is nu In aanvraag.

Als het verlof wordt goedgekeurd, of eventueel afgekeurd of in behandeling wordt
genomen, ontvangt de medewerker een e-mail op het eigen e-mailadres.
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Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof van 03/04/2017 tot en met 04/04/2017 is afgehandeld.
Je aanvraag voor vakantie / verlof van 03/04/2017 tot en met 04/04/2017 is goedgekeurd.
Opmerkingen:
Toelichting:
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

De verlofstatus verandert in dit geval direct in goedgekeurd.
Optie 2: Medewerker heeft geen keuze in verlofaftrek
De checkbox [Keuze verlofuren aftrek] vink je aan als je de medewerker de
verantwoordelijkheid wilt geven om aan te geven van welk potje het verlof afgetrokken
moet worden. Vink je de checkbox niet aan, dan komt de verantwoordelijkheid hiervoor
bij de leidinggevende te liggen.
Ga hiervoor naar [Apotheekbeheer] [Apotheken] en kies voor tabblad [Opties].

Ga naar menu-optie [Invoeren] [Verlof aanvragen].
Klik rechts op

om het verlof aan te vragen.

Als eerste geeft de medewerker het soort verlof in. Standaard staat dit veld ingesteld op
Vakantie/verlof.
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Kies het dropdownmenu
indien de verlofaanvraag geen Vakantie/verlof betreft. Je
kunt hier ook kiezen voor Buitengewoon verlof.

LET OP! Buitengewoon verlof wordt verleend indien je op de desbetreffende dag arbeid
zou moeten verrichten, met behoud van salaris, bij bijvoorbeeld verhuizen, trouwen, een
huwelijksjubileum of een begrafenis.
Geef hierna de startdatum en einddatum in.

Standaard staat de checkbox [Hele dag] aangevinkt. Als je bijvoorbeeld een halve dag
verlof wilt aanvragen, vink je de checkbox uit. Hierna kun je de tijden invullen.

In het veld
staat het aantal uur vermeld dat het verlof
duurt.
Uitzondering hierop is Buitengewoon verlof. Dit verlof wordt verleend met behoud van
salaris en kost hierdoor geen verlofuren. Het veld is niet zichtbaar bij Buitengewoon
verlof.
Vul eventueel een opmerking in het veld [Opmerkingen] of een toelichting in.

Klik hierna op

.
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Je keert terug naar het overzicht verlofaanvragen. Hierin vind je al de aanvragen
overzichtelijk en gesorteerd op datum. Ook wordt de verlofstatus aangegeven.

Je verlofstatus is nu In aanvraag.

Als het verlof wordt goedgekeurd, of eventueel afgekeurd of in behandeling wordt
genomen, ontvangt de medewerker een e-mail op het eigen e-mailadres.
Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof van 03/04/2017 tot en met 04/04/2017 is afgehandeld.
Je aanvraag voor vakantie / verlof van 03/04/2017 tot en met 04/04/2017 is goedgekeurd.
Opmerkingen:
Toelichting:
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA

De verlofstatus verandert in dit geval direct in goedgekeurd.
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

Aanvragen behandelen
Menu-optie [Aanvragen behandelen] is alleen zichtbaar voor medewerkers met de
benodigde rechten binnen UiB. Dit zijn de rechten voor Urenregistratie en / of
Verlofmanagement. Ook zijn de rechten op Planbord van belang.
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Per apotheek geef je op apotheekniveau aan of je de aanvragen direct in het planbord
getoond wilt hebben. Zie paragraaf 6.1.2.
Ga hiervoor naar [Apotheekbeheer] [Apotheken] en kies voor tabblad [Opties].

De checkbox [Aanvragen direct tonen in het planbord] vink je aan als je de aanvragen
direct in het planbord wilt zien. Vink je de checkbox niet aan, dan haal je de aanvragen
handmatig naar het planbord.
Aanvragen direct getoond in het planbord
Optie 1: Kies voor menu-optie [Planning] [Aanvragen behandelen]. Het planbord opent
en toont onderin direct de aanvragen in de aanvragenbox.

Het planbord opent standaard in de huidige week.
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Door in het planbord te navigeren naar de betreffende week, zijn de aanvragen
(vervaagd) zichtbaar in het planbord.
Hier kun je, wel of niet met behulp van het behoefterooster, inschatten en beoordelen of
de medewerker het verlof en of de (extra) gewerkte uren goedgekeurd kan krijgen.

Verlofaanvraag

In het planbord klik je op de verlofaanvraag met de rechtermuis. Het volgende scherm
verschijnt:

Urenregistratie
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In het planbord klik je op de urenaanvraag met de rechtermuis. Het volgende scherm
verschijnt:

Er zijn




nu 3 opties mogelijk.
In behandeling
Goedkeuren
Afkeuren.

In behandeling
Kies je voor in behandeling nemen, dan volgt onderstaande melding:

Klik op

. De aanvraag verandert voor de medewerker nu in In behandeling.

De medewerker ontvangt onderstaande e-mail.
Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is in behandeling genomen.
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.
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Goedkeuren
Klik in het planbord opnieuw op de verlofaanvraag met de rechtermuisknop om de
aanvraag goed te keuren. Het volgende scherm verschijnt:

Kies voor Goedkeuren. Het volgende scherm verschijnt:

Nu zijn meerdere opties mogelijk:
1. Direct goedkeuren. Klik hiervoor op
.
2. De medewerker heeft geen keuze in verlofurenaftrek. Maak nu een keuze bij Uren
schrijven van in Vakantieuren of Toeslaguren.

. Klik hierna op

.
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3. De medewerker heeft wel keuze in verlofurenaftrek. Pas eventueel Soort verlof aan en
maak een keuze bij Uren schrijven van, indien het opgegeven verlof en de
verlofurenkeuze niet correct zijn. Klik hierna op

.

De aanvraag verdwijnt uit de aanvragenbox.

De medewerker ontvangt een e-mail op het e-mailadres.
Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is afgehandeld.
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is goedgekeurd.
Opmerkingen:
Toelichting:
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

In het planbord verandert de 50% vervaagde balk met Verlofaanvraag in de 100%
paarse balk met Vakantie (VAK).
Voor:

Na:

Afkeuren
Klik in het op de urenaanvraag met de rechtermuisknop om de aanvraag af te keuren.
Het volgende scherm verschijnt:
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Kies voor Afkeuren. Het volgende scherm verschijnt:

Geef de reden aan van afkeuren. Klik hierna op

.

De aanvraag verdwijnt uit de aanvragenbox.

De medewerker ontvangt een e-mail op het e-mailadres.
Collega,
Je aanvraag voor nieuwe reguliere dienst op 26/04/2017 van 10:00 tot en met 14:00 is afgehandeld.
Je aanvraag voor nieuwe reguliere dienst op 26/04/2017 van 10:00 tot en met 14:00 is afgekeurd.
Opmerkingen:
Deze gewerkte dienst is mij niet bekend?..
Reden:
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

In het planbord vervalt de aanvraag en dus de uren aanpassing balk.

105

Voor:

Na:

In het geval van Buitengewoon verlof gelden dezelfde opties als eerder beschreven. In
het planbord verandert de 50% vervaagde balk met Verlofaanvraag in de 100% groene
balk met Buitengewoon verlof.
Voor:

Na:

Een eerder goedgekeurde verlofaanvraag opnieuw in behandeling nemen
De mogelijkheid is er een eerder goedgekeurde verlofaanvraag opnieuw in behandeling
te nemen, als de aanvraag toch afgekeurd moet worden of bijvoorbeeld als het verlof op
andere dagen wel akkoord is.
Klik op de verlofbalk in het planbord met de rechtermuisknop. Het volgende scherm
verschijnt.

106

Kies voor Terug in behandeling, dan verschijnt onderstaand scherm:

Geef de reden aan van Terug in behandeling. Klik hierna op

.

De medewerker ontvangt een e-mail dat het eerder toegekend verlof terug in
behandeling is genomen.
Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is opnieuw in behandeling genomen.
Opmerkingen:
Reden:
Ik ga nog even in overleg hierover!
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

In het planbord wordt de verlofaanvraag weer 50% vervaagd met in de balk Verlof
aanvraag getoond.
Hierna kun je alsnog het verlof goed- of afkeuren.
Optie 2: Kies voor menu-optie [Planning] [Planbord]. Het planbord opent. Vink in het
planbord rechts bovenin de optie Aanvragen aan.
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Het behandelen van de verlofaanvragen gaat verder zoals hierboven beschreven.
Tot slot: Je kunt ook vanuit de aanvragenbox direct goedkeuren.
Ga onderin het planbord naar de aanvragenbox. Klik met de rechtermuisknop op een
aanvraag. Het volgende scherm verschijnt.

De volgende opties zijn mogelijk:
 Ga naar: klik je hierop, dan navigeer je alsnog naar de verlofaanvraag in het
planbord.
 In behandeling: als je de aanvraag in behandeling wilt nemen.
 Goedkeuren: als je de verlofaanvraag direct goed wilt keuren.
 Afkeuren: als je de verlofaanvraag direct af wilt keuren.
Verlofaanvragen niet direct getoond in het planbord
Optie 1: Kies voor menu-optie [Planning] [Aanvragen behandelen]. Het planbord opent
en toont onderin direct de aanvragen in de aanvragenbox.
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Het planbord opent standaard in de huidige week. In bovenstaand voorbeeld zijn de
aanvragen voor de week van 25 april.
Om de aanvragen in het planbord getoond te krijgen vink je het vinkje voor de aanvraag
aan. De aanvraag verschijnt in het scherm als het planbord de juiste week weergeeft.
Klik indien het een eerdere of latere week betreft met de rechtermuisknop op de
aanvraag. Het volgende scherm verschijnt:

Door te kiezen voor de optie Ga naar navigeer je in het planbord naar de dag of week
van de verlofaanvraag in het planbord.
Hier kun je, wel of niet met behulp van het behoefterooster, inschatten en beoordelen of
de medewerker het verlof of de (extra) gewerkte uren goedgekeurd kan krijgen.

Verlofaanvraag

In het planbord klik je op de verlofaanvraag met de rechtermuis. Het volgende scherm
verschijnt:
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Urenregistratie

In het planbord klik je op de urenaanvraag met de rechtermuis. Het volgende scherm
verschijnt:

Er zijn




nu 3 opties mogelijk.
In behandeling
Goedkeuren
Afkeuren.

In behandeling
Kies je voor in behandeling nemen, dan volgt onderstaande melding:

Klik op

. De aanvraag verandert voor de medewerker nu in In behandeling.

De medewerker ontvangt onderstaande e-mail.
Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is in behandeling genomen.
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.
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Goedkeuren
Klik in het planbord opnieuw op de verlofaanvraag met de rechtermuisknop om de
aanvraag goed te keuren. Het volgende scherm verschijnt:

Kies voor Goedkeuren. Het volgende scherm verschijnt:

Nu zijn meerdere opties mogelijk:
1. Direct goedkeuren. Klik hiervoor op
.
2. De medewerker heeft geen keuze in verlofurenaftrek. Maak nu een keuze bij Uren
schrijven van in Vakantieuren of Toeslaguren.

. Klik hierna op

.
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3. De medewerker heeft wel keuze in verlofurenaftrek. Pas eventueel Soort verlof aan en
maak een keuze bij Uren schrijven van, indien het opgegeven verlof en de
verlofurenkeuze niet correct zijn. Klik hierna op

.

De aanvraag verdwijnt uit de aanvragenbox.

De medewerker ontvangt een e-mail op het e-mailadres.
Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is afgehandeld.
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is goedgekeurd.
Opmerkingen:
Toelichting:
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

In het planbord verandert de 50% vervaagde balk met Verlofaanvraag, in de 100%
paarse balk met Vakantie (VAK).
Voor:

Na:

Afkeuren
Klik in het op de urenaanvraag met de rechtermuisknop om de aanvraag af te keuren.
Het volgende scherm verschijnt:
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Kies voor Afkeuren. Het volgende scherm verschijnt:

Geef de reden aan van afkeuren. Klik hierna op

.

De aanvraag verdwijnt uit de aanvragenbox.

De medewerker ontvangt een e-mail op het e-mailadres.
Collega,
Je aanvraag voor nieuwe reguliere dienst op 26/04/2017 van 10:00 tot en met 14:00 is afgehandeld.
Je aanvraag voor nieuwe reguliere dienst op 26/04/2017 van 10:00 tot en met 14:00 is afgekeurd.
Opmerkingen:
Reden:
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

In het planbord vervalt de aanvraag en dus de uren aanpassing balk.

113

Voor:

Na:

In het geval van Buitengewoon verlof gelden dezelfde opties als eerder beschreven. In
het planbord verandert de 50% vervaagde balk met Verlofaanvraag in de 100% groene
balk met Buitengewoon verlof.
Voor:

Na:

Een eerder goedgekeurde verlofaanvraag opnieuw in behandeling nemen
De mogelijkheid is er een eerder goedgekeurde verlofaanvraag opnieuw in behandeling
te nemen, als de aanvraag toch afgekeurd moet worden of bijvoorbeeld als het verlof op
andere dagen wel akkoord is.
Klik op de verlofbalk in het planbord met de rechtermuisknop. Het volgende scherm
verschijnt.
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Kies voor Terug in behandeling, dan verschijnt onderstaand scherm:

Geef de reden aan van Terug in behandeling. Klik hierna op

.

De medewerker ontvangt een e-mail dat het eerder toegekend verlof terug in
behandeling is genomen.
Collega,
Je aanvraag voor vakantie / verlof op 25/04/2017 is opnieuw in behandeling genomen.
Opmerkingen:
Reden:
Ik ga nog even in overleg hierover!
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

In het planbord wordt de verlofaanvraag weer 50% vervaagd met in de balk Verlof
aanvraag getoond.
Hierna kun je alsnog het verlof goed- of afkeuren.
Een eerder goedgekeurde verlofaanvraag opnieuw in behandeling nemen
De mogelijkheid is er een eerder goedgekeurde verlofaanvraag opnieuw in behandeling
te nemen, als de aanvraag toch afgekeurd moet worden of bijvoorbeeld als het verlof op
andere dagen wel akkoord is.
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Klik op de verlofbalk in het planbord met de rechtermuisknop. Het volgende scherm
verschijnt:

Kies voor Terug in behandeling, dan verschijnt onderstaand scherm:

Geef de reden aan van Terug in behandeling. Klik hierna op

.

De medewerker ontvangt een e-mail dat het eerder toegekend verlof terug in
behandeling is genomen.

Collega,
Je eerder toegekend verlof op 04/07/2016 is opnieuw in behandeling genomen.
Reden:
Moet er wellicht op terugkomen door zieken.
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

In het planbord wordt de verlofaanvraag weer 50% vervaagd met in de balk Verlof
aanvraag getoond.
Hierna kun je alsnog het verlof goed- of afkeuren.
Optie 2: Kies voor menu-optie [Planning] [Planbord]. Het planbord opent. Vink in het
planbord rechts bovenin de optie Aanvragen aan.
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Het behandelen van de verlofaanvragen gaat verder zoals hierboven beschreven.
Tot slot: Je kunt ook vanuit de aanvragenbox direct goedkeuren.
Ga onderin het planbord naar de aanvragenbox. Klik met de rechtermuisknop op een
aanvraag. Het volgende scherm verschijnt.

De volgende opties zijn mogelijk:
 Ga naar: klik je hierop, dan navigeer je alsnog naar de verlofaanvraag in het
planbord.
 In behandeling: als je de aanvraag in behandeling wilt nemen.
 Goedkeuren: als je de verlofaanvraag direct goed wilt keuren.
 Afkeuren: als je de verlofaanvraag direct af wilt keuren.

Invoeren
Onder deze menu-optie kun je oproepen registreren en behandelen, en het wachtwoord
wijzigen.

Afgehandelde aanvragen
Onder [Invoeren] [Afgehandelde aanvragen] vind je alle aanvragen overzichtelijk terug.
Dit geldt voor de goedgekeurde en de afgekeurde aanvragen, aanvragen die in
behandeling zijn of aanvragen die nog in aanvraag zijn.
Let op: Voor meer overzicht kun je o.a. filteren op status (In Aanvraag, In behandeling,
Goedgekeurd of Afgekeurd) en op Soort dienst (Vakantie/verlof, Jus uren, Buitengewoon
verlof, Reguliere dienst etc).
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Oproepregistratie behandelen
Waar oproepregistratie de mogelijkheid geeft om een oproep te registreren als Ter
goedkeuring, kun je bij [Oproepregistratie behandelen] deze goed- of afkeuren. Je kunt
hier de oproepen van alle medewerkers zien en nieuwe oproepen invoeren. Door het
vinkje te plaatsen achter Toon oproepen met alle statussen, verschijnen alle oproepen
voor de week waar je op dat moment inzit. Door te navigeren ga je een week terug of
juist vooruit. Wanneer je klikt op een oproep met status Ter goedkeuring, kun je deze
daarna goedkeuren of afkeuren.
Zoals gezegd kun je hier ook oproepen aanmaken voor elke medewerker. Klik op de knop
[Nieuw]. Hierna opent een venster met alle medewerkers. Kies hier een medewerker
waarvoor je weet dat een bereikbaarheidsdienst is aangemeld en gepubliceerd. Hierna
navigeer je naar de bereikbaarheidsdienst en klik je erop. Je ziet dan twee tabbladen. In
paragraaf 8.2.1 en 8.2.2 lichten we deze tabbladen toe.

8.2.1 Oproepregistratie
Het eerste tabblad geeft aan van wanneer tot wanneer deze bereikbaarheidsdienst
aanwezig is.

8.2.2 Oproepen
Het tweede tabblad [Oproepen] kan gebruikt worden om nieuwe oproepen toe te voegen.
Na het klikken op de knop
(rechts in het midden), kun je een nieuwe oproep
invoeren. Hier vul je de starttijd in van de oproep.
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Uren registreren
Voor de beschrijving van Uren registreren, zie paragraaf 7.4.

Verlof aanvragen
Voor de beschrijving Verlof aanvragen, zie paragraaf 7.6.

Wachtwoord wijzigen
De mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen is natuurlijk ook aanwezig. Klik hierop:
voer eerst je oude wachtwoord in daarna twee keer je nieuwe wachtwoord.

Rapporten
Vanuit het systeem is het mogelijk om rapporten uit te draaien. Via UiB kun je ook de
verlofuren voor apothekers zichtbaar maken. Hiervoor dien je de apotheker in te voeren
met functie Apotheker en status Apotheker in Loondienst of Apotheker in registratiefase.
Zodra je een rapport wilt genereren en openen, klik je op de gelijknamige menu-optie.
Hierna kun je een apotheek selecteren en/of een of meerdere medewerkers. Als je op het
vergrootglas klikt, kun je ook zoeken naar specifieke medewerkers of juist de gehele lijst
van medewerkers selecteren.
Opslaan/printen
Door onder in het midden van het gegenereerde rapport je muis te zetten, verschijnt in
het grijs de optie om direct op te slaan/te printen.

Agendaoverzicht
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Agendaoverzicht]. Het volgende venster
verschijnt:
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Selecteer hier het jaar en de betreffende maand. Selecteer tevens de apotheek en
medewerker(s) waarvoor je een rapport agendaoverzicht wilt genereren.
geeft aan dat je de selectie eerst getoond wilt alvorens deze te printen
of te versturen.
de ingegeven e-mailadressen.

geeft aan dat je de rapporten direct wilt versturen naar

In het agendaoverzicht is het mogelijk om te zien welke dienst is gewerkt, de dagen en
de tijden, hoeveel uren op een dag gewerkt zijn, of dit een ochtend-, avond- of
nachtdienst was, welke uren ‘tellen’ conform de JUS, wat de opgebouwde toeslaguren
zijn, maar ook of JUS Oud en/of vakantie-uren opgenomen zijn. Daarnaast zie je ook de
uren die naar de betaalstaat worden verplaatst.
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Bedrijfsrapportage
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Bedrijfsrapportage]. Het volgende venster
verschijnt:

Selecteer het jaar en de betreffende maand. Selecteer ook de apotheek.
Klik op

om het rapport naar een Excelbestand te exporteren.

In de bedrijfsrapportage is het mogelijk om te zien welke functie en overeenkomst de
medewerker heeft, het aantal contracturen, wat het eindsaldo aan JUS-uren is einde jaar,
en wat de eindsaldi zijn van alle verlofuren en toeslaguren. Daarnaast zie je ook de uren
die naar de betaalstaat zijn verplaatst.
In het Excelbestand is het tevens mogelijk om door middel van draaitabellen specifieke
saldi te selecteren.

Betaalstatenoverzicht
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Betaalstatenoverzicht]. Het volgende
venster verschijnt:

Selecteer het jaar en de betreffende apotheek. Klik hierna op
selectie getoond te krijgen.

om de

In dit overzicht staat het totaal aantal uitbetaalde uren weergegeven van alle
medewerkers over het hele jaar, per maand gespecificeerd.
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Cursusoverzicht
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Cursusoverzicht]. Het volgende venster
verschijnt:

Selecteer het jaar. Selecteer ook de betreffende apotheek en medewerker(s).
geeft aan dat je de selectie eerst getoond wilt alvorens deze te printen
of te versturen.
de ingegeven e-mailadressen.

geeft aan dat je de rapporten direct wilt versturen naar

In dit overzicht staat het totaal aantal gevolgde cursussen aangegeven tot en met de
maand van genereren, zowel de gevolgde cursussen binnen diensttijd als de gevolgde
cursussen buiten diensttijd.
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Dienstoverzicht
Het rapport Dienstoverzicht is alleen te genereren voor medewerkers met status
uitzendkracht, oproepkracht en apothekers.
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Dienstoverzicht]. Het volgende venster
verschijnt:

Selecteer het jaar en de maand. Tevens de juiste apotheek en medewerker(s).
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of te versturen.

geeft aan dat je de selectie eerst getoond wilt alvorens deze te printen
geeft aan dat je de rapporten direct wilt versturen naar

de ingegeven e-mailadressen.
In dit overzicht zie je alle diensten die gepubliceerd of (nog) niet gepubliceerd zijn. Ook
zie je welke dienst het betreft en wat de start- en eindtijd van de verschillende diensten
waren.

Jaarurensystematiek
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Jaarurensystematiek]. Het volgende
venster verschijnt:
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Selecteer het jaar, de betreffende apotheek en medewerker(s). Klik hierna op
om de selectie getoond te krijgen.
Het overzicht geeft het JUS nieuw saldo aan en het eindsaldo op 31 december. De
tweede tabel geeft het JUS oud saldo aan. Dit saldo wordt op 1 juli uitbetaald met een
toeslag van 25% conform de Cao Apotheken. Vandaar dat dit saldo vanaf juli niet meer
wordt weergegeven.

Overzicht Ziekmeldingen
Ga hiervoor naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Overzicht Ziekmeldingen]. Het
volgende venster verschijnt:

Selecteer het jaar en de betreffende maand. Ook de apotheek. Klik hierna op
om de selectie getoond te krijgen.
Dit overzicht toont per medewerker het aantal meldingen (datum en tijd), het percentage
ziekte, ziekte-uren en of de ziekte zwangerschapsgerelateerd is.
De eerste pagina’s van het rapport zijn per apotheek (per medewerker), de laatste
pagina is het totaal van alle apotheken.
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Overzicht Ziektepercentage
Ga hiervoor naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Overzicht Ziektepercentage]. Het
volgende venster verschijnt:

Selecteer het jaar en de betreffende apotheek. Klik hierna op
selectie getoond te krijgen.

om de

Dit overzicht toont per medewerker het ziekteverzuimpercentage, wel of niet
zwangerschapsgerelateerd. Ook het aantal ziekmeldingen als totaal en het totaal aantal
uren ziek.
De eerste pagina’s van het rapport zijn per apotheek (per medewerker), de laatste
pagina is het totaal van alle apotheken.
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Totaaloverzicht
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Totaaloverzicht]. Het volgende venster
verschijnt:
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Selecteer het jaar en de betreffende maand. Selecteer ook de apotheek en de
medewerkers.
Klik op

om het rapport naar een Excelbestand te exporteren.

In het rapport Totaaloverzicht is het mogelijk om te zien welke functie en overeenkomst
de medewerker heeft, het aantal contracturen, wat het eindsaldo aan JUS-uren is einde
jaar, en wat de eindsaldi zijn van alle verlofuren, welke uren opgenomen zijn,
toeslaguren en alle vergoedingen conform Cao Apotheken. Daarnaast zie je ook de uren
die naar de betaalstaat zijn verplaatst.
In het Excelbestand is het tevens mogelijk om door middel van draaitabellen specifieke
saldi te selecteren.

Urenoverzicht
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Urenoverzicht]. Het volgende venster
verschijnt:

Selecteer hier het jaar en de betreffende maand. Selecteer tevens de apotheek en
medewerker(s) waarvoor je een rapport Urenoverzicht wilt genereren.
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of te versturen.

geeft aan dat je de selectie eerst getoond wilt alvorens deze te printen
geeft aan dat je de rapporten direct wilt versturen naar

de ingegeven e-mailadressen.
In het Urenoverzicht zijn de uren per maand zichtbaar. Het zijn de JUS-uren indien je het
overzicht voor de maanden van 2014 en verder opvraagt. Het overzicht bevat de
vakantie-uren, de toeslaguren en de betaalde uren.
JUS-uren
De eerste pagina van het overzicht geeft de berekening voor de JUS-opbouw. De
berekening is als volgt: [JUS Vorige maand + Geregistreerde arbeidstijd – Totale
contractverplichting = JUS Deze maand].
JUS oud uren
Dit zijn de JUS-uren die opgebouwd zijn in het vorige jaar. Deze dient een medewerker in
het jaar erop voor 1 juli op te maken. De uren die niet opgemaakt zijn, worden per 1 juli
uitbetaald met een toeslag van 25%.
Vakantie-uren
In het nieuwe UiB zijn de vakantie-uren op 1 januari zichtbaar die opgebouwd worden in
het gehele jaar. De opbouw is bepaald volgens de cao.
Wettelijk oud zijn de vakantie-uren die wettelijk in het vorige jaar opgebouwd zijn. Deze
dient een medewerker in het jaar erop voor 1 juli op te maken volgens de nieuwe
vakantiewet.
Wettelijk oud na 1 juli zijn de vakantie-uren die een medewerker na 1 juli mag opnemen
volgens de Cao Apotheken en teruggeboekt zijn.
Bovenwettelijk oud zijn de vakantie-uren die de medewerker voor het einde van dat jaar
echt moet opnemen omdat ze aan het einde van dat jaar (31 december) vervallen.
Wettelijk nieuw zijn de vakantie-uren die een medewerker wettelijk in dit jaar opbouwt.
Deze dienen in het volgend jaar op 1 juli opgemaakt te zijn (op 1 januari worden de
overgebleven uren van wettelijk nieuw dan ook de wettelijk oud uren).
Bovenwettelijk zijn de uren (het totaal van de overige bovenwettelijke vakantie-uren) die
vanuit de cao-onderhandeling extra toegekend worden aan medewerkers. Deze verjaren
vijf jaar na opbouwjaar.
Toeslaguren
Toeslaguren zijn uren die als toeslag toegekend zijn aan de medewerker. Deze worden
berekend door [Toeslaguren vorige maand – opgenomen toeslaguren + opbouw/correctie
toeslaguren = Toeslaguren deze maand].
Betaalstaat
De uren die op de betaalstaat verschijnen, zijn de uren die automatisch uitbetaald dienen
te worden volgens de cao.
Extra opmerkingen:
Artikel 31 van de Cao Apotheken stelt dat de eerste vier maal dat men werkoverleg heeft
buiten diensttijd, deze een vergoeding kennen van 100% in vrije tijd. Meerdere
werkoverleggen buiten diensttijd worden vergoed met 100% van het uurloon.
Voor de berekening van het Jaarurensaldo worden de uren van de eerste vier
werkoverleggen meegeteld. Meerdere werkoverleggen buiten diensttijd leiden tot
uitbetaling op de betaalstaat. Uren buiten diensttijd besteed aan de ondernemingsraad,
lopen mee in de vergoeding van het werkoverleg buiten diensttijd.
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Daarnaast wordt Cursus buiten diensttijd direct op de betaalstaat genoteerd, terwijl dit
niet voor Cursus binnen diensttijd geldt. De reden hiervoor is dat de uren voor de Cursus
buiten diensttijd niet gezien worden als arbeidsuren en daarom dus niet in het saldo
Jaarurensystematiek worden meegenomen. De vergoeding voor deze uren kan worden
meegenomen in de studiekostenregeling (Cao Apotheken, artikel 38, bijlage 6). De uren
worden direct uitbetaald en zijn zichtbaar op de betaalstaat.
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Als er in de maand juli voor een medewerker wettelijk oud uren teruggeboekt zijn,
verschijnt er op het Urenoverzicht een extra regel, die voor de medewerker de uren
inzichtelijk maakt.

Voorlopige verlofsaldi
Het overzicht van Voorlopige verlofsaldi laat zien wat een medewerker op 31-12 van dit
jaar nog over heeft aan verlofuren. Dit zijn de voorlopige verlofsaldi van de medewerker
die momenteel ingelogd is. Als de medewerker geen overeenkomst heeft en dus niet
voorkomt in het planbord, dan is dit overzicht voor die medewerker leeg.
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Snelstart UiB-app
Een kort stappenplan om je wegwijs te maken in de UiB-app.

Snelstart medewerkersportaal
Een kort stappenplan om je wegwijs te maken in het medewerkersportaal.

Handleiding medewerkersportaal
De Handleiding medewerkersportaal die je stap voor stap door het medewerkersportaal
heen leidt.

Gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding die je stap voor stap door de applicatie heen leidt.

Afsluiten
Met de knop Afsluiten meld je jezelf af bij het systeem. Wil je na afsluiten toch verder
gaan met UiB, dan moet je opnieuw inloggen.

Veel gestelde vragen
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe je een aantal processen in UiB verwerkt. Hier hebben
we vragen over gekregen.

16.1.1

In dienst treden medewerker

Wanneer een medewerker in dienst treedt, is een aantal aspecten van belang om te
weten. Je maakt een medewerker aan via [Apotheekbeheer->Medewerker->knop
Nieuw]. Na het klikken op Nieuw opent een sub-venster waarbij het tabblad [Algemeen]
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al geopend is. Hier voer je alle verplichte velden in, terug te lezen in paragraaf 6.4.1.
Nadat je dit hebt gedaan, ga je naar het volgende tabblad [Overeenkomsten]. Hier maak
je een nieuwe overeenkomst aan, waarbij je eveneens alles invult. Let op dat je ook een
apotheek koppelt aan deze overeenkomst, waarbij je minimaal één apotheek als
hoofdapotheek hebt geselecteerd. Dit is de apotheek die ook daadwerkelijk betaalt. Zie
paragraaf 6.6.2. Na het aanmaken van de nieuwe overeenkomst dien je een startsaldo
toe te voegen als de medewerker uren meeneemt vanuit een andere apotheek of uit een
oud systeem. Dit doe je via tabblad [Saldi], zie paragraaf 6.6.4. De medewerker is nu
volledig ingevoerd en dien je alleen nog in het planbord in te roosteren. Dit doe je door
te klikken op [Apotheekbeheer->Werkrooster->knop Nieuw] óf door het kopiëren van
een werkrooster van een collega die (bijna) volgens hetzelfde werkrooster werkt.
Kopiëren doe je door dat werkrooster te selecteren en te klikken op [Kopiëren]. Dit kan
echter alleen wanneer de nieuwe medewerker dezelfde hoofdapotheek heeft en dezelfde
functie. Wanneer het werkrooster klaarstaat, let dan op dat je de frequentie juist hebt
staan, klik op [Selecteren] gevolgd door [Opslaan]. Hierna is de medewerker volledig
ingevoerd.
De stappen in het kort samengevat:
1. Maak een nieuwe medewerker aan.
2. Maak een nieuwe overeenkomst aan.
3. Koppel de overeenkomst aan de apotheek.
4. Voer een startsaldo UiB in (indien nodig). Startdatum is laatste dag voorgaande
periode.
5. Maak een nieuw werkrooster óf kopieer het werkrooster van een andere
medewerker en sla op.
LET OP! Dit voer je dus allemaal onder de menu-optie [Medewerker] uit.

16.1.2

Uit dienst treden medewerker

Twee situaties zijn te onderscheiden.
1: JUS is positief.
2: JUS is negatief.
Voor deze situaties dien je in alle gevallen bij [Apotheekbeheer->Medewerkers>Selecteer medewerker-> Saldi] te zijn. Ook dient de overeenkomst een einddatum te
hebben gekregen. Om het eindsaldo JUS te corrigeren klik je op [Nieuw]. Daarna komt
automatisch de Correctie als type naar voren. Het type regel pas je aan naar Beëindiging
contract. Zie paragraaf 6.6.4.
Voorbeeld Saldo correctie voor situatie-omschrijving 1&2:
JUS = 30 uur (bij de correctie negatief corrigeren)
JUS = -3 (Situatie 2 alleen!) (bij de correctie positief corrigeren)
Wettelijk oud = 0 uur
Wettelijk nieuw = -2 uur
01-01-2012 = 0 uur
Bovenwettelijk = 4 uur
Toeslaguren = 8 uur
Situatie 1: (positief JUS-saldo)
In dit geval moet je het JUS-saldo negatief corrigeren. Het saldo dient verrekend te
worden met de overgebleven verlofsaldi of het te betalen salaris.
LET OP! Het JUS-saldo moet uitbetaald worden met een toeslag van 25%.
Situatie 2: (negatief JUS-saldo)
In dit geval moet je het JUS-saldo positief corrigeren.
Situatie 1
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Situatie 2

16.1.3

Partiële ziekte/ouderschapsverlof i.c.m. vakantie

Wanneer een medewerker partieel ziek is of ouderschapsverlof heeft, dan dien je in ieder
geval de planblokjes aan te passen volgens het percentage dat een medewerker wel
werkt. UiB wijzigt hier niet uit zichzelf de planblokjes, omdat dit overeen moet komen
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met de daadwerkelijk gewerkte uren. Zie paragraaf 7.2 hoe je planblokjes in het
planbord aanpast, of 6.8 indien je een nieuw werkrooster voor de periode van partiële
ziekte of ouderschapsverlof wilt invoeren.
Een van de redenen is dat UiB de vakantie gaat terugrekenen naar 100%
arbeidsgeschiktheid. Als voorbeeld: iemand is 20% ziek en werkt dus 80%. Op een dag
dat de medewerker ‘normaal’ (voor 100%) 8 uur werkt en na omzetting nog 6 uur
ingepland staat, zal UiB als volgt de vakantie uitrekenen: 6/(100%-ziektepercentage van
20%) = 7,5 uur vakantie-opname. Als de medewerker echter één dag per week
uitgeroosterd is en er een andere dag nog 8 uur is, dan wordt dit dus 8/(80%) = 10 uur
vakantie-opname.
Bij ouderschapsverlof wordt dezelfde formule gebruikt, echter bij ouderschapsverlof is
het zo dat de medewerker geen vakantie-uren opbouwt over het opgenomen percentage
ouderschapsverlof. Dit is dan ook de reden dat op het urenoverzicht een correctie
zichtbaar is bij de vakantie-uren van de maand dat het ouderschapsverlof is ingevoerd.

16.1.4

Oproepen invoeren

Een oproep is een oproep die gedaan wordt wanneer een medewerker een
bereikbaarheidsdienst heeft in het planbord. Na het invoeren van de
bereikbaarheidsdienst dien je deze nog te publiceren om ervoor te zorgen dat je dit ziet
onder de Oproepregistratie.
Om een oproep te registreren klik je op [Nieuw] en selecteer je de medewerker waar het
om gaat. Vervolgens ga je naar het tabblad [Oproepen] waarbij je weer op [Nieuw] klikt
en de starttijd van de oproep ingeeft. Na het klikken op [Opslaan] ga je direct terug naar
het vorige scherm en zie je dat de oproep is geregistreerd. In het planbord is dan ook
een getal te zien van het aantal geregistreerde oproepen tijdens een
bereikbaarheidsdienst.

16.1.5

Werkrooster niet naar het planbord

Wanneer een werkrooster niet goed overgenomen wordt naar het planbord, dien je het
volgende te doen.
Controleer of je bij de eerste poging na het aanmaken van het werkrooster (paragraaf
6.8) ook daadwerkelijk weken hebt geselecteerd en opgeslagen. Dit is te controleren
door nogmaals het werkrooster te openen [Apotheekbeheer->Werkroosters->Selecteer
werkrooster van de medewerker] en vervolgens te controleren of rechtsboven de weken
wel aangevinkt zijn.
Zijn deze nog niet aangevinkt, zorg dan dat alles goed staat, zet de frequentie goed en
klik nogmaals op [Selecteren] gevolgd door [Opslaan].
Is dit wel al het geval, klik dan op de knop [Deselecteren] gevolgd door [Opslaan].
Daarna kun je het werkrooster nogmaals goed zetten en dan klikken op [Selecteren]
gevolgd door [Opslaan].
LET OP! Zorg ervoor dat het planbord tijdens de bovengenoemde handelingen in ieder
geval afgesloten is. Het afsluiten van de tabbladen is beschreven in paragraaf 4.

16.1.6

Uitleg over JUS

Vanaf 1 januari 2014 wordt gebruikgemaakt van het Jaarurensysteem (JUS). Door hier te
klikken word je doorgelinkt naar de website van het JUS. Hier vind je uitleg over het JUS,
de meest gestelde vragen en is een film te zien over de wijzigingen ten opzichte van de
KUS.
Vergoeding overwerk
De vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het
aantal uren dat het overwerk heeft geduurd.
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Het overwerk wordt in het kalenderjaar gecompenseerd, en indien dit niet mogelijk is,
voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is ontstaan.
Indien het overwerk in de hiervoor genoemde periodes niet in vrije tijd gecompenseerd
kan worden, wordt het overwerk vergoed in geld. Het overwerk wordt dan per uur
vergoed met een toeslag van 25% op het uurloon.
In afwijking van het bovengenoemde kunnen werkgever en werknemer overeenkomen de
overwerkuren ook eerder dan 1 juli volgend op het kalenderjaar waarin de overwerkuren
zijn ontstaan, in geld uit te keren als overwerk. Deze uitbetaling kan plaatsvinden tegen
het einde van het kalenderjaar waarin het overwerk is ontstaan, dan wel op enig moment
in het eerste halfjaar volgend op het kalenderjaar. Deze eerdere uitkering in geld kan
alleen in onderling overleg tussen en met instemming van werkgever en werknemer
plaatsvinden.
JAARURENSYSTEEM
Bijlage 8 Bij Artikel 14 van de Cao Apotheken 2016-2017
Jaarurensysteem
Jaar

2018

Brutoarbeidsduur
per jaar voor
fulltime
werknemers
(36 urige
werkweek)

Feestdagen- en
feestavondenverlof
per jaar voor
fulltime
werknemers (36urige werkweek)

Vakantieuren
per jaar voor
fulltime
werknemers
(36-urige
werkweek)

1878 uur

53,4

172,8*

Netto-arbeidsduur
per jaar voor
fulltime
werknemers (36urige werkweek).
(Bruto-arbeidsduur
verminderd met
feestdagen- en
feestavondenverlof,
betaald verlof en
vakantie-uren).
1651,8 uur

* Aantal vakantieuren voor een werknemer jonger dan 45 jaar (zie artikel 34 lid 1 Cao
Apotheken).
Het netto te werken aantal uren, vermeerderd met vakantieuren, wordt vastgelegd in het
rooster (zie artikel 14 lid 2 Cao Apotheken).
Compensatie per feestdag op een doordeweekse dag bedraagt 7,2 uur.
Compensatie per feestavond (= Kerstavond en Oudejaarsavond van 16.00 tot 18.00 uur)
op een doordeweekse dag bedraagt 1,5 uur.
Maandag 1 januari 2018
Zondag 1 april 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april 2018
Donderdag 10 mei 2018
Zondag 20 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Maandag 24 december 2018
Dinsdag 25 december 2018
Woensdag 26 december 2018
Maandag 31 december 2018

Nieuwjaarsdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Kerstavond
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaarsavond

7,2 uur
Geen compensatie
7,2 uur
7,2 uur
7,2 uur
Geen compensatie
7,2 uur
1,5 uur
7,2 uur
7,2 uur
1,5 uur
53,4 uur
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