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Versie Toestand/wijzigingen Datum Auteur 

0.1 Ontwerp handleiding 18/10/2010 Mieke Wullems 

0.2 Bijwerking handleiding 10/11/2010 Mieke Wullems 

0.3. Bijwerking handleiding 09/12/2010 Mieke Wullems 

0.4. Bijwerking handleiding 10/01/2010 Mieke Wullems 

1.0. Gevalideerde versie handleiding Werknemerselfservice 01/03/2011 Arne Vanderbrugghen 

1.1. Bijwerking handleiding n.a.v. release 29/07/2011 29/08/2011 Arne Vanderbrugghen 

1.2. Bijwerking handleiding n.a.v. release 02/12/2011 20/12/2011 Arne Vanderbrugghen 

1.3. Bijwerking handleiding n.a.v. release 03/08/2012 03/08/2012 Arne Vanderbrugghen 

1.4. Bijwerking handleiding n.a.v. hotfix 17/08/2012 23/08/2012 Arne Vanderbrugghen 

1.5. Bijwerking handleiding n.a.v. vragen 22/11/2012 Arne Vanderbrugghen 

1.6. Bijwerking handleiding n.a.v. vraag 14/02/2013 Arne Vanderbrugghen 

1.7. Bijwerking handleiding n.a.v. release 01/03/2013 + infosessie CV’s 14/03/2013 Arne Vanderbrugghen 

1.8. Bijwerking handleiding n.a.v. upgrade Harmony naar OWS 23/10/2018 Arne Vanderbrugghen 

 

Laatste aanpassingen handleiding (7/11/2018) 

 
- Naar aanleiding van de upgrade naar OWS (Ortec Work Scheduling) werd de handleiding herwerkt met 

nieuwe printscreens. 



 

Handleiding planningsmodule   

- Inhoud  

1 Planning & Tijdsregistratie 4 

1.1 Inleiding 4 
1.1.1 Overzicht dienstroosters 5 

Openen van het Overzicht dienstroosters 5 
1.1.2 Persoonlijk Rooster 6 

Openen van het Persoonlijk Rooster 6 
1.1.3 Regularisaties 7 

1.1.3.1 Aanvragen van een regularisatie 8 
1.1.3.2 Realiseren van extra gewerkte uren (overwerk) 10 
1.1.3.3. Regulariseren bij badge vergeten/geen prikkingen 11 
1.1.3.4. Regulariseren bij ziek naar huis/arbeidsongeval naar huis 14 
1.1.3.5. Regularisatie na 14e dag van de volgende maand 15 
1.1.3.6. Regulariseerbare uren 15 
1.1.3.7. Werd regularisatie behandeld? 15 
1.1.3.8. Voorbeelden van verkeerde regularisaties 16 

1.2 Overzicht priktijden 18 
Openen van het Overzicht Priktijden 18 

1.3 Toelagen 20 
Openen van de Toelagen 20 

1.4 Maaltijdcheques 21 

1.5 Saldo overuren/feestdagen/rustdagen 21 
1.5.1 Berekeningswijze overuren 22 

Voorbeeld: voltijdse tewerkstelling 22 
Voorbeeld: deeltijdse tewerkstelling (50%) 23 
Voorbeeld: deeltijdse tewerkstelling met 2 actieve arbeidsrelaties (80%) AR0 20% en 
AR1 60% 23 

1.6 Overzichtspagina regularisaties 24 
 



 

Handleiding Planning en Tijdsregistratie (Vlimpers SSW)
  4/24 

1 Planning & Tijdsregistratie 

1.1 Inleiding 
Alle functionaliteiten in verband met de planning vindt u via het navigatiepad ‘Planning & 
Tijdsregistratie’ in de Vlimpers Selfservice Werknemer.  

 

 

De component Planning & Tijdsregistratie bevat volgende functionaliteiten: 

• Dienstroosters: het raadplegen van de dienstroosters van andere 
leefgroepen van de campus 

• Planningstool:  

o Het raadplegen van het eigen dienstrooster 

o Het  aanvragen van regularisaties  

o Het raadplegen van het overzicht van de toelagen 

• Kloktijden: het raadplegen van de eigen kloktijden en berekening van het 

urensaldo 
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1.1.1 Overzicht dienstroosters 

Openen van het Overzicht dienstroosters 

1. Klik in het menu “Planning & Tijdsregistratie” op “Dienstroosters” en vervolgens op “Overzicht 
Dienstroosters”.  

2. Ga naar de roostergroep waarvan u de planning wil raadplegen. 

 

3. Voer de begin- en einddatum van de periode in en klik op ‘Creëer rapport’. De planning wordt 
getoond in een Excel-document.  

4. Deze planning kan worden afgedrukt op A4-formaat. 
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1.1.2 Persoonlijk Rooster 

Openen van het Persoonlijk Rooster 

1. Klik in het menu ‘Planning & Tijdsregistratie’ op ‘Planningstool’.  

2. Personeelsleden met 2 actieve arbeidsrelaties krijgen volgende scherm te zien en dienen het 
rooster te selecteren dat ze wensen te bekijken: 

 

 

3. Vervolgens kom je op de homepagina terecht van de selfservice module planning. Op de 
homepagina staat het dienstrooster van de huidige week. Ook de koppeling naar het overzicht 
van de toelagen is hier terug te vinden.  
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1.1.3 Regularisaties  

Een personeelslid kan regularisaties aanvragen voor ontbrekende priktijden, overwerk, … 

Vraag regularisaties zo snel mogelijk aan, zodat ze tijdig kunnen meegenomen worden naar de 
berekening van het urensaldo, de prestatiegebonden toelagen en de maaltijdcheques.  In ieder 
geval dient een regularisatie aangevraagd te worden uiterlijk de 7e kalenderdag van de volgende 
maand. De validatie dient uiterlijk de 14e dag van de volgende maand te gebeuren. Tussen de 7e 
en 14e kalenderdag hebben de CV’s en de administratie nog de nodige tijd om een regularisatie 
goed te keuren. 

Eerst en vooral vindt u hieronder een overzicht met een verduidelijking van de verschillende 
types van regularisaties: 

 

Buiten randtijd Dit is de tijd die buiten de stam- of 
glijtijden valt van een dienst.  

Dus de tijd tussen de inprik en de 
eigenlijke aanvang van de glij- of 
stamtijdtijd van de dienst. 

Bloktijdoverschrijding Voor bepaalde diensten werd een 
er een maximumprestatie bepaald. 
Alles wat boven de maximumtijd 
gepresteerd wordt, wordt 
aangeduid als bloktijdoverschrijding 
en kan gerealiseerd worden. 

Afwezig binnen stamtijd Wanneer je inprikt binnen de 
stamtijd van een dienst (te laat 
binnenkomen) of uitprikt binnen de 
stamtijd van een dienst (te vroeg 
vertrekt), wordt dit geregistreerd 
als “afwezig binnen stamtijd”.  In 
principe kan dit enkel gerealiseerd 
worden bij uitzonderlijke 
vertragingen. 

Priktijd Dit zijn de uren die geregistreerd 
zijn als werktijd. 

Opgenomen pauze Bij een aantal diensten wordt er 
automatisch een half uur pauze 
berekend. Wanneer deze pauze 
voorkomt, hangt af van de 
priktijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handleiding Planning en Tijdsregistratie (Vlimpers SSW)
  8/24 

1.1.3.1 Aanvragen van een regularisatie 

1. Klik in het menu links bovenaan op de knop “Persoonlijk Rooster”.  

  

2. De huidige maand wordt weergegeven. Links bovenaan kan je zien in welke maand je u 
bevindt. In het midden is de status van het rooster weergegeven. In dit geval “gepubliceerd”. 

 

 

3. Na het selecteren van een dienst, opent de dienst in detail zodat je een regularisatie kan 
aanvragen. 

 

4. Een regularisatie kan je aanvragen door op de koppeling “deze dienst aanpassen” te klikken. 
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5. Er zijn verschillende acties mogelijk:  

• “Activiteittype” wijzigen: klik op de uitvallijst en selecteer de reden van regularisatie (bv. 
overwerk) 

• Nieuwe activiteit toevoegen: klik op “Toevoegen”.  

• Activiteit verwijderen: klik op “Verwijderen”. 

• Voer een ‘Omschrijving’ in bij het veld “Opmerking” (niet in het veld omschrijving!). 

 

6. Klik op ‘Bevestigen’. De status van de dienst is ook gewijzigd van “Concept” naar “Open”. 

 

7. Klik nu op “Sluiten” op de dienst te sluiten zodat je opnieuw in de maandplanning 
terechtkomt.  

8. In uw dienstrooster kan je nu zien dat een regularisatie is aangevraagd door de zandloper die 
verschenen is naast de dienst. De regularisatie is nu in behandeling bij de goedkeurder. 
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9. Indien je een regularisatie in een vorige maand wil indienen, klik je eerst bovenaan rechts op 
“open periode”. Vervolgens opent zich een overzichtsscherm met de verschillende planningen. 
Klik op de koppeling “periode selecteren” op de gewenste periode te openen. 

 

 

1.1.3.2 Realiseren van extra gewerkte uren (overwerk) 

2. Klik in het menu op “Persoonlijk Rooster” en selecteer indien nodig een andere periode. 

3. Klik vervolgens op de dienst waarvoor u een regularisatie wil aanvragen. 

4. Klik nu op “Deze dienst aanpassen”.  

 

• Klik op de uitvallijst bij het type ‘buiten randtijd’ en selecteer ‘Overwerk’.  
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5. Voer de reden in bij ‘Opmerking’. 

6. Klik op ‘Bevestigen’. De aanvraag verschijnt in de werklijst van de goedkeurder  

7. Indien de regularisatie toch niet correct was, kan u op de knop “deze ingevoerde 
dienstaanpassing aanpassen” klikken om de regularisatie aan te passen. 

 

Opmerking een ingediende regularisatie is niet zichtbaar in het detailscherm van de dienst. 
Enkel nadat men geklikt heeft op “Deze ingevoerde dienstaanpassing aanpassen”, kan men 
opnieuw de regularisatie zien die men heeft ingediend. 

 

1.1.3.3. Regulariseren bij badge vergeten/geen prikkingen 

Volgende procedure dient gevolgd te worden wanneer men een regularisatie invoert bij een 
vergeten prik. 

Voorbeeld: badge vergeten/geen prikkingen 

1. Klik in het menu op “Persoonlijk Rooster” en selecteer indien nodig een andere periode. 

2. Klik vervolgens op de dienst waarvoor u een regularisatie wil aanvragen.  

3. Klik nu op “Deze dienst aanpassen”.  
 
a) Men krijgt de stamtijden van de gewerkte dienst 

Vb 13u50 tot 22u 
Bij type “glijtijd” past u de begintijd aan naar 13u50 en de eindtijd naar 22:00, u selecteert bij 
type “vergeten prikken” en u verwijdert ook de overbodige rijen en klikt op bevestigen. 
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b) Men krijgt de effectief gewerkte priktijden: maximum glijtijd 

Vb 13u35 – 22u32 
Bij type “glijtijd” past u de begintijd aan naar 13u35 en de eindtijd naar 22:32, u selecteert bij 
type “vergeten prikken” en u verwijdert ook de overbodige rijen en klikt op bevestigen. 
 

 
 
 
 
c) Afwezig binnen stamtijd:  

1) Men komt te laat binnen: vb 14u10 tot 22u20 

Bij type “glijtijd” past u de begintijd aan naar 14u10 en de eindtijd naar 22:20, u 
selecteert bij type “vergeten prikken” en u verwijdert ook de overbodige rijen en klikt op 
bevestigen. 

 

 

 

 

2) Men gaat te vroeg naar huis: vb 13u45 tot 21u50 

Bij type “glijtijd” past u de begintijd aan naar 13u45 en de eindtijd naar 21:50, u selecteert bij 
type “vergeten prikken” en u verwijdert ook de overbodige rijen en klikt op bevestigen. 
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d) Men heeft overwerk gedaan vóór de dienst.  

Bij type “glijtijd” past u de begintijd aan naar 12u45 en de eindtijd naar 22u00, u selecteert bij 
type “vergeten prikken” en u verwijdert ook de overbodige rijen en klikt op bevestigen. 
 

 
 

Men heeft overwerk gedaan na de dienst.  
Bij type “glijtijd” past u de begintijd aan naar 13u00 en de eindtijd naar 22u45, u selecteert bij 
type “vergeten prikken” en u verwijdert ook de overbodige rijen en klikt op bevestigen. 
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e) Men heeft een M-dienst en vergeten in- en uit te prikken. 

U verandert het type naar “vergeten prikken” en past de eindtijd aan. Het is belangrijk dat u ook 
uw genomen pauze definieert. Dit duidt men aan op de volgende lijn: bij type “opgenomen 
pauze” waarbij je de begin- en eindtijd van de pauze aanduidt. Als laatste selecteert u opnieuw 
het type “vergeten prikken” en wijzigt de eindtijd. 

Deze regeling is ook van toepassing bij volgende diensten: VM+B, A+NM (dus enkel indien er 
tussen de 2 diensten een pauze wordt genomen). 

Vergeet niet nog te bevestigen zodat de regularisatie kan behandeld worden. 

 

 

Opmerking Hoe realiseert men ontbrekende priktijden als een personeelslid op één dag in- en 
uitprikt en later opnieuw komt werken, maar dan niet in- of uitprikt? (bv. personeelslid heeft A-
dienst en moet in de namiddag opkomen voor een noodgeval, maar vergeet dan badge) 

Het personeelslid is afwezig geweest en dan opnieuw aanwezig. Bij de regularisatie-aanvraag 
dient men 2 rijen over te houden. Beiden dienen gewijzigd te worden qua type naar “vergeten 
prikken”. Vervolgens voert men de priktijden op de 1e rij in van de A-dienst. Vervolgens voert 
men de priktijden in op de 2e rij nl. het opkomen voor het noodgeval.  Hou er rekening mee dat 
wanneer u verkeerd regulariseert dit niet zal doorstromen naar het prikklokoverzicht en geen 
overuren/toelagen zal berekenen. 

 

1.1.3.4. Regulariseren bij ziek naar huis/arbeidsongeval naar huis 

U begint de dienst maar na een tijdje voelt u zich niet lekker. Na akkoord van de 
verantwoordelijke prikt u uit op het moment dat u naar huis gaat. De resterende tijd (tot max 
7u36) wordt verrekend op uw prikklokoverzicht na het indienen van een regularisatie. 

Stel dat u toch langer hebt gewerkt dan 7u36, dan krijgt u de extra tijd toch bij op uw 
overurensaldo. 

U past het type “afwezig binnen stamtijd” aan naar “ziek naar huis” en klikt vervolgens op 
opslaan. 

Bij een arbeidsongeval doet u net hetzelfde, enkel hier past u het type aan naar “arbeidsongeval 
naar huis”. 
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1.1.3.5. Regularisatie na 14e dag van de volgende maand 

De uiterste datum voor het indienen en valideren van regularisaties is de 14e kalenderdag van de 
volgende maand. Enkel bij overmacht kan men uitzonderlijk een retroactieve regularisatie 
aanvragen via het hoofdbestuur.  

Procedure: 

• Vraag de regularisatie aan met behulp van het aanvraagformulier en een schermafdruk van de 
gepresteerde dienst. 

• Vul de reden van “overmacht” in. 

• Leg het formulier ter ondertekening voor aan de directeur van uw instelling. 

• Het formulier wordt vervolgens bezorgd aan het hoofdbestuur van de afdeling t.a.v. het 
afdelingshoofd. 

• Na goedkeuring wordt het formulier aan het dienstencentrum Personeelsadministratie bezorgd 
via een case in het Vlimpers Contactformulier. 

 

1.1.3.6. Regulariseerbare uren  

Enkele voorbeelden: 

 

Reden Realiseerbare uren 

Familiale redenen - 

Arbeidsongeval/ziek naar 
huis 

Max. 7u36 (niet voor zaterdag- en 
zondagtoelage) 

Vertraging openbaar 
vervoer 

Bij vertraging > 30 min.: duur van de 
vertraging 

Andere vertragingen Bij vertraging > 1 uur: duur van de vertraging 

Overwerk Alle, tot aan maximum dagprestatie 

 

1.1.3.7. Werd regularisatie behandeld? 

Wanneer u een regularisatie hebt aangevraagd, verschijnt er een * naast uw dienst. Dit sterretje 
wil zeggen dat u een regularisatie hebt aangevraagd voor de dienst. Nadat de regularisatie is 
goedgekeurd, verdwijnt ook het sterretje naast uw dienst. Via het sterretje kan u zien waar u 
reeds een regularisatie hebt aangevraagd. 

In onderstaand voorbeeld ziet u dat naast de Ap-dienst een sterretje staat: 

 

 

Hoe weet u dat uw regularisatie werd behandeld? Als een regularisatie afgewezen wordt, 
ontvangt u een e-mail met daarin ook de reden van afkeuring.  

Als een regularisatie goedgekeurd wordt, krijgt u een bevestigingsmail: 

 

 



 

Handleiding Planning en Tijdsregistratie (Vlimpers SSW)
  16/24 

U raadpleegt uw persoonlijk prikklokoverzicht (zie 1.5). Als u op de datum van de gevraagde 
regularisatie de gewijzigde activiteitstypes ziet staan (zoals gevraagd op de regularisatie) en de 
geregulariseerde uren zijn meegeteld in het saldo, wil dit zeggen dat de regularisatie werd 
goedgekeurd. 

OPGELET: het rapport geeft de informatie weer tot 1 dag voor de dag van het raadplegen. 

OPMERKING Wanneer het – teken verschijnt naast een dienst wil dit zeggen dat er geen prik-uit 
is op de bepaalde dag. Ook zullen de priktijden in de voormiddag wel getoond worden, indien er 
geen prik-uit is in de namiddag.  

Indien er al een openstaande regularisatie is op een dag (aangeduid met een (*) achter de 
dienst), dan zal er geen (-) teken meer verschijnen voor die dag. 

 

1.1.3.8. Voorbeelden van verkeerde regularisaties 

 

 

Zoals te zien is de bloktijdoverschrijding niet aangepast naar overwerk. Daardoor zal de periode 
van 19u12 tot 20u06 niet bijgeteld worden bij het overurensaldo. 

 

 

Zoals te zien is het werk aangepast naar overwerk. Hierdoor zal er -7u36 berekend worden op 
het overurensaldo. Wanneer er een regularisatie “overwerk” wordt aangevraagd, dient er altijd 
een regel “werk” in de regularisatie te staan. 

 

            Oude dienst    Nieuwe dienst 

  

Het personeelslid heeft de regel “roostervrij” (20u02 tot 22u30) en “opgenomen pauze” (14u15 
tot 14u45) geschrapt en dit zo ingediend om zijn pauze als werk te verkrijgen. Echter loopt dit 
niet correct. Doordat de regel “opgenomen pauze” werd geschrapt werd de regel “Werk” 
aangepast van 20u02 naar 19u32. Hierdoor zal het personeelslid 30 minuten werktijd verliezen. 
Het had voldoende geweest om de pauze aan te passen naar “overwerk”. 

 

 

In dit voorbeeld is het type niet correct aangepast. Het overurensaldo zal zakken met -7u36. 
Merk ook op dat de begin- en eindtijd bij de regel “vergeten prikken” dezelfde tijd is. Dit heeft als 
gevolg dat de volgende dag de dienst zal geschrapt worden aangezien het systeem 24u telt. Dit 
kan enkel opgelost worden door de Vlimpershelpdesk. 
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In dit voorbeeld is er een regel “werk” met “vergeten prikken” gecombineerd. Dit zal niet correct 
verrekend worden. Bij “vergeten prikken” mag er enkel “vergeten prikken” bij het type 
voorkomen. 

 

 

In dit voorbeeld is het type “randtijden pauze” niet aangepast naar “opgenomen pauze”. Hierdoor 
zal er geen correcte berekening zijn van het overurensaldo. 

 

 

 

Bij “ziek naar huis” dient het personeelslid altijd in- en uitgeprikt te hebben. In dit voorbeeld 
hebben we dus geen regel “werk” waardoor er geen correcte berekening zal zijn van het 
overurensaldo.  
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1.2  Overzicht priktijden 
Via de link ‘Kloktijden’ kunt u een overzicht van uw priktijden raadplegen.  

 

Openen van het Overzicht Priktijden 
1. Klik in het menu op ‘Kloktijden’.  

2. Voer de begin- en einddatum van de periode in en klik op ‘Creëer rapport’. De kloktijden 
worden getoond in een Excel-document.  

 

 

 

Informatie omtrent het prikklokoverzicht ( m.a.w. hoe dient men bepaalde lijnen te lezen op het 
prikklokoverzicht): 

1) Type: hier vindt u informatie omtrent de dienst of afwezigheid. 

1) Priktijd: Op deze regel vindt u terug wat uw priktijden waren voor die dag.  

2) Afw binnen stamtijd: te laat ingeprikt of te vroeg uitgeprikt 

• Te laat ingeprikt: bij begintijd vindt u het tijdstip terug wanneer u ten laatste had moeten 
inprikken. Bij eindtijd staat uw werkelijk geprikte tijd. De periode tussen beiden dient niet 
gerealiseerd te worden.  

• Te vroeg uitgeprikt: bij begintijd vindt u het tijdstip terug wanneer u werkelijk heeft 
uitgeprikt. Bij eindtijd vindt u het tijdstip terug wanneer u het vroegst had mogen uitprikken.  

3) Glijtijd/Stamtijd: beiden staan meestal samen op het overzicht. Wanneer dit bij een dienst 
verschijnt, wil dit zeggen dat de priktijden niet gekoppeld zijn aan de dienst. Als u wel geprikt 
heeft, dient u eerst de administratie te bevragen alvorens een regularisatie in te dienen. Zij 
kunnen meestal de priktijden koppelen. 

4) Wanneer bij type een bepaalde afwezigheid doorstroomt, zal dit ook hier zichtbaar zijn vb. 
jaarlijks verlof, dienstvrijstelling… 
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2) Prikking: de “tijd” die hierbij vermeld staat, is het aantal uren die u die dag gewerkt hebt. 

3) Afw: de “tijd” die hierbij vermeld staat, is het aantal uren van de afwezigheid. 

4) Dag: dit is de “tijd” die gebruikt wordt voor de berekening van het aantal overuren. 

5) Var: hier vindt u terug hoeveel overuren u bijkrijgt of afgetrokken wordt voor die dag. 

6) Cum: hier vindt u uw totaal aantal overuren terug. Dit saldo vindt u ook terug in Vlimpers – 
teller “overurensaldo”. 

 

Opmerking zie onderstaand voorbeeld 

Bij een halve werkdag VM of NM worden de priktijden verdubbeld met een maximum van 3u48. 
In onderstaand voorbeeld heeft het personeelslid 2u11 gewerkt. Dit wordt verdubbeld aangezien 
het over een alleenstaande halve dag gaat tot een max van 3u48. 

De priktijden worden vervolgens afgezet t.o.v. 7u36 wat ervoor zorgt dat het VAR saldo op -3u48 
staat. Ook het CUM-saldo daalt met 3u48. 
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1.3 Toelagen 
Op de homepagina kan u links “Kaarten” bekijken. Hieronder zit het overzicht van de gegevens 
die als basis dienen voor de berekening van uw (prestatiegebonden) toelagen.  

 

Openen van de Toelagen 

1. Klik in het menu op “Meer” bij de rubriek “Kaarten”.  

2. Voer de begin- en einddatum van de periode in en klik op ‘Verversen’. Een overzicht van de 
toelagen wordt getoond. Personeelsleden met 2 actieve arbeidsrelaties dienen eerst ingelogd te 
hebben op de arbeidsrelatie. 

 

3. Door te klikken op “details” achter de specifieke toelage kan u in detail raadplegen voor welke 
dagen toelagen worden berekend. 

 

Opmerking De ploegentoelage wordt als volgt berekend voor de personeelsleden van de 
Gemeenschapsinstellingen:  

Als er een planning bestaat voor een volledige maand en het personeelslid minstens één dienst 
heeft gewerkt, wordt de ploegentoelage volledig uitbetaald (evt. pro rata bij deeltijdse 
prestaties).  

Als er geen volledige planning is (bv. in dienst in de loop van de maand), dan worden de effectief 
gewerkte uren opgeteld. De ploegentoelage wordt dan berekend als 100 euro/134 x aantal 
gewerkte uren.  
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1.4 Maaltijdcheques 
Om het aantal maaltijdcheques waarop u recht heeft te raadplegen, navigeert u in het linkermenu 
naar Salarissen en beloningen > Overzicht maaltijdcheques. De kolommen bevatten de 
betaalmaanden (= de maand waarin de maaltijdcheques worden verstrekt), de rijen bevatten de 
prestatiemaanden (= de prestaties in die maand geven recht op een maaltijdcheque). 

Bv. Onderstaand personeelslid krijgt voor april 2010 20 maaltijdcheques, waarvan 21 
maaltijdcheques voor zijn prestaties in april en -1 maaltijdcheque voor zijn prestaties in maart. 
Dit personeelslid kan na de afsluiting van de berekening van de maaltijdcheques nog een dag 
verlof hebben genomen in maart.  

 

1.5 Saldo overuren/feestdagen/rustdagen 
Om uw saldo aan overuren te raadplegen, navigeert u in het rechtermenu via Navigator > 
Selfservice > Urenregistratie > Uren bekijken > VO Tellers. De Tellers 
overuren/feestdagen/rustdagen ziet u onderaan de pagina. Om overuren op te nemen, vraagt u 
de afwezigheid “recuperatie prikkloksaldo” aan via Vlimpers selfservice > Afwezigheden.  
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1.5.1 Berekeningswijze overuren 

De overuren worden als volgt berekend:  

 

Geplande activiteit Berekende overuren Voorbeeld 

Dienst op een weekdag Overtijd (meer dan 
7u36) 

A-dienst (7u40) op 
maandag  overuren = 
0u04 

Dienst op een weekenddag Overtijd (meer dan 
7u36) 

A-dienst (7u40) op 
zaterdag  overuren = 
0u04 

Rustdag op een weekdag 0u00  

Rustdag op een 
weekenddag 

0u00  

Dienst op een weekenddag 
die samenvalt met een 
feestdag 

Overtijd (meer dan 
7u36) 

A-dienst (7u40) op 
zaterdag  overuren = 
0u04 

Opname feestdag op een 
weekenddag 

0u00  

Recuperatie feestdag op 
een weekdag 

0u00  

Opmerking  

Als men een dagdienst werkt, wordt er automatisch 30 minuten middagpauze in rekening 
gebracht, ook als er niet uit- en ingeprikt wordt tijdens de middag. Als het personeelslid toch 
heeft doorgewerkt tijdens de middag, kan een regularisatie aangevraagd worden. Indien er wel 
geprikt wordt, wordt de effectieve afwezigheidstijd in rekening gebracht, met een minimum van 
30 minuten.  

Concreet betreft het volgende diensten: M, A+NM, VM+B, C1, C2, C3  

Voorbeeld: voltijdse tewerkstelling 

• Dagbasis waarop de overuren berekend worden = 7u36 (38u00 per week / 5 dagen) 

 

 Dienst Normtijd dienst Berekeningsbasis Overuren 

Zo 12/12 RU 0:00 0:00 +0:00 

Ma 13/12 B 8:40 7:36 +1:04 

Di 14/12 M 7:36 7:36 +0:00 

Wo 15/12 A 7:40 7:36 +0:04 

Do 16/12 RU 0:00 7:36 +0:00 

Vr 17/12 B 8:40 7:36 +1:04 

Za 18/12 A 7:40 0:00 +0:04 

Zo 19/12 B 8:40 0:00 +1:04 

Ma 20/12 F 0:00 7:36 +0:00 

Di 21/12 B 8:40 7:36 +1:04 

Wo 22/12 A 7:40 7:36 +0:04 

Do 23/12 RU 0:00 7:36 +0:00 

Vr 24/12 RU 0:00 7:36 +0:00 

Za 25/12 A 7:40 0:00 +0:04 

Zo 26/12 F 7:36 0:00 +0:00 
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Voorbeeld: deeltijdse tewerkstelling (50%) 

• Gemiddeld aantal uren per week: 38u x 50% = 19 uur 

• Dagbasis waarop de overuren berekend worden = 7u36  

• Op de VP-dag worden de overuren niet verminderd t.o.v. dagbasis.  

 

 

 

Voorbeeld: deeltijdse tewerkstelling met 2 actieve arbeidsrelaties 
(80%) AR0 20% en AR1 60% 

• Gemiddeld aantal uren per week: 38u x 80% = 30u24 gesplitst over 2 contracten is dit 38u x 
20% = 7u36 en 38u x 60% = 22u48 

• AR0: Dagbasis waarop de overuren berekend worden = 7u36  

AR 1: Dagbasis waarop de overuren berekend worden = 7u36  

• Op de VP-dag worden de overuren niet verminderd t.o.v. dagbasis.  
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1.6 Overzichtspagina regularisaties 
Basisregels:  

• Bij “overwerk” dient er altijd een regel “werk” te zijn. Een regel “werk” wordt gecreëerd door priktijden. 

• Bij “vergeten prikken” mag u maar 1 regel overhouden tenzij u een pauze tussendoor hebt genomen. 

• Bij “ziek naar huis” dient er altijd een regel “werk” te zijn. Indien men niet heeft kunnen uitprikken, dient dit geregulariseerd te worden via “vergeten 
prikken”. 

Overwerk 

 

Vergeten prikken 

Zonder pauze 

 

Met pauze 

 

 

Ziek naar huis/arbeidsongeval naar huis 

 

 

 
 


