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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.
Uren in Balans heeft een medewerkersportaal. Dit is een persoonlijke omgeving waar je informatie
vindt die te maken heeft met je werk, het aantal uren dat je hebt gewerkt en je verlofsaldi en
verschillende rapporten, zoals het cursus-, agenda- en urenoverzicht.
Ook is het mogelijk om vanuit jouw persoonlijke omgeving (portaal) verlof of extra gewerkte uren
aan te vragen.
Dit is de handleiding medewerkersportaal. Deze handleiding helpt je stap voor stap door het
medewerkersportaal.
Als eerste volgt hier een aantal aandachtspunten.

Het ontvangen van de mail met inloggegevens
Je leidinggevende geeft je toegang tot het medewerkersportaal. Direct nadat je toegang hebt
gekregen ontvang je een mail met inloggegevens op het opgegeven e-mailadres.
Beste
In het account van Hofstede BV in Uren in Balans (UiB), heb ik je zojuist als medewerker aangemaakt.
Op https://nieuw.ureninbalans.nl kun je vanaf nu inloggen in het UiB-medewerkersportaal met de
volgende gegevens:
Inlognaam:
Wachtwoord:
Afhankelijk van de keuzes die in de apotheek gemaakt zijn en de rechten die je krijgt toegewezen,
kun je onder andere je planningsrooster en het overzicht van je urensaldo bekijken en is het eventuele
mogelijk om ook digitaal uren- en verlofaanvragen in te dienen.
Makkelijk aan de slag met de Snelstart Medewerkersportaal
Wil je snel je weg kunnen vinden in het medewerkersportaal? De Snelstart Medewerkersportaal helpt je
met een vliegende start. Download en print de Snelstart Medewerkersportaal. <link naar document>
Download ook de gratis UiB-app
De UiB-app geeft je op je mobiel toegang tot (delen uit) je medewerkersportaal. Hij is heel eenvoudig in
gebruik en is gratis te downloaden in de App store en in de Google Play store (zoek in de stores op Uren in
Balans).

Met deze gegevens kun je inloggen.

Wij wensen je veel plezier met het gebruik van Uren in Balans. Heb je vragen, dan kun je deze bespreken
met je leidinggevende. Je kunt ook de meest gestelde vragen op de UiB-website bekijken, de handleiding
raadplegen of bellen met de SBA Servicedesk, T: 0900 722 26 67 (€ 0,01/min).
Met vriendelijke groet,
Judith Hofstede BA
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Inloggen in UiB en wijzigen wachtwoord
Je opent de browser en kopieert het adres van UiB: https://nieuw.ureninbalans.nl in de adresbalk of
je typt hem in. Typ hier de inlognaam (het e-mailadres) en het wachtwoord in dat je hebt ontvangen
en klik op inloggen. We vragen je direct je wachtwoord te wijzigen. Kies 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 menu van je medewerkersportaal in UiB wordt nu zichtbaar.
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Na het inloggen - algemene informatie over
medewerkersportaal UiB
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 ze
afsluiten. Op het tabblad zelf is een kruisje zichtbaar waarmee je het tabblad kunt afsluiten.
Menu-opties
Het medewerkersportaal is opgebouwd aan de hand van een menu. Het menu ziet er als volgt uit. In
de hoofdstukken 5 tot en met 10 behandelen we achtereenvolgens alle verschillende menuonderdelen, zoals Apotheekbeheer, Planning, Invoeren, Rapporten en Voorlopige verlofsaldi.

Apotheekbeheer
Ontvangen meldingen
Binnen UiB is het mogelijk om berichten van je leidinggevende te ontvangen. Heb je een bericht
ontvangen dan zie je dit bericht in jouw portaal onder [Apotheekbeheer] [Ontvangen meldingen].
Indien je een bericht nog niet geopend hebt, staat Ontvangen meldingen in het rood en zie je een
getal staan achter deze menu-optie.
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Als je klikt op Ontvangen meldingen, kom je in je overzicht van ontvangen meldingen. Het nog niet
gelezen bericht staat bovenaan het overzicht en is vetgedrukt.

Klik met de linkermuisknop op de melding om het bericht te openen en te lezen.
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Planning
In de planning is zichtbaar op welke dagen je bij de apotheek of apotheken (indien meerdere
apotheken aanwezig zijn) ingeroosterd bent.

Planbord
Op het planbord staat aangegeven wanneer je werkt, of je ziek bent (geweest) en of je verlof hebt
opgenomen. Verder is het mogelijk om op verschillende onderdelen te filteren binnen het planbord.
Afhankelijk van de keuzes die in jouw apotheek zijn gemaakt zie je in het planbord alleen je eigen
planning, of ook de planning van al je collega's.
Filterwerking van planbord (groene gedeelte)
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 jouw
planblokjes worden getoond, of de planblokjes van bepaalde collega’s of bepaalde apotheken. 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.
In de volgende sub-paragrafen worden filtermogelijkheden beschreven.

6.1.1

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
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6.1.2

Medewerkers

Het gedeelte
is de afkorting van medewerker(s) en zorgt ervoor dat je
in het planbord kunt filteren op je eigen planning en die van een of meerdere collega’s. Door hier een
of meerdere medewerkers te selecteren kun je in het planbord jouw planning en of de planning van
de door jou geselecteerde collega(’s) zien.

6.1.3

Type overeenkomst

Het gedeelte
is de afkorting van type overeenkomst en zorgt ervoor
dat je in het planbord kunt filteren op type overeenkomst. Vink je hier een of meerdere typen aan,
worden enkel de collega ‘s met deze typen overeenkomst getoond op het planbord. De opties zijn:

6.1.4

Apotheken

Het gedeelte
is de afkorting van apotheken en zorgt ervoor dat je in
het planbord kunt filteren op een apotheek. Door hier een of meerdere apotheken aan te vinken
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worden alleen die collega’s getoond die de geselecteerde apotheek/apotheken als hoofd- of als
nevenapotheek hebben.

6.1.5

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, toont het
planbord enkel de collega’s met deze functie(s).

6.1.6

Toon alle regels

Het gedeelte
geeft de keuze welke regels je in het planbord wilt
zien. Als je Medewerker regels aanklikt zie je voor jezelf en je collega’s alle hoofd- en
nevenapotheken waaraan je gekoppeld bent of ze gekoppeld zijn. Vink je Medewerker regels niet
aan, dan zie je onder een medewerker alleen de hoofdapotheek.
De tweede optie Planblokjes op naam Medewerker laat per medewerker of collega alle planblokjes
zien op de regel achter de naam van de medewerker, ongeacht in welke apotheek de collega is
ingepland.

6.1.7

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 linker pijltje 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 linker pijltje, dan toont het planbord week 39. Klik je op het rechter pijltje, dan
wordt week 41 zichtbaar.

6.1.8

Tijdschaal

De tijdschaal is bedoeld om een dagindeling te zien. 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:

8

6.1.9

Het open- of dichtklappen van het planbord

Met de knoppen
en
kun je bepalen of je enkel de medewerker
regel [Dicht] kunt zien in het planbord, of ook de apotheek- en functieregel [Open].

6.1.10

Soort zichtbaar

Onder Soort zichtbaar kun je aangeven welke soort gegevens je wilt zien in het planbord.
Medewerkers staat standaard aangevinkt. Optioneel kun je ook het behoefterooster zien.
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6.1.11

Periode

In de periode kun je aangeven hoeveel dagen of weken het planbord moet laten zien vanaf de datum
die je hebt 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

6.1.12

Verversen

Je kunt op de knop verversen klikken om het planbord te verversen (bij te werken).

6.1.13

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.

6.1.14

Huis

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

Invoeren
Onder deze menu-optie kun je (extra) gewerkte uren registreren, verlof aanvragen en het
wachtwoord wijzigen.
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Uren registreren
Via menu-optie [Invoeren] [Uren registreren] kun je (extra) gewerkte uren en diensten aanvragen.

Klik rechts op

om je (extra) gewerkte uren of diensten te gaan aanvragen.
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Als eerste geef je de datum in.
Geef hierna aan in welke apotheek je de (extra) gewerkte uren hebt gewerkt. Kies het dropdown
menu

en selecteer de juiste apotheek.

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

Standaard staat het veld [soort dienst] ingesteld op Reguliere dienst.
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Kies het dropdown menu
indien je uren aanvraag geen reguliere dienst betreft. Je kunt hier ook
kiezen voor Bereikbaarheidsdienst, Cursus binnen - of buiten diensttijd of OR- en werkoverleg buiten
diensttijd.

Kies bij [Planning] het dropdown menu
. Kies hier voor Nieuw als het een nieuwe aanvraag
betreft. Wil je een bestaande dienst aanpassen, bijvoorbeeld als je een uur langer hebt gewerkt,
selecteer dan de juiste dienst.

Als je kiest voor een nieuwe dienst, geef dan de start- en eindtijd in. Kies je voor een bestaande
dienst aan te passen, hoef je alleen maar de start- of eindtijd aan te passen. De tijden van de
geselecteerde bestaande dienst staan hier al ingevuld.

In het veld
dienst nu duurt.

staat het aantal uur vermeld dat je aanvraagt of de

Vul eventueel een opmerking in het veld [Opmerkingen] in. Je kunt ook een toelichting invullen 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.
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Klik hierna op
.
Je keert terug naar je overzicht aanvragen. Hierin vind je al je aanvragen overzichtelijk en gesorteerd
op datum.

Je uren aanvraag heeft nu de status In aanvraag gekregen.

Als je leidinggevende je uren aanvraag goedkeurt, of eventueel afkeurt of in behandeling neemt,
ontvang je een e-mail op je 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.
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Je urenaanvraag verandert direct in Goedgekeurd.

Verlof aanvragen
Via menu-optie [Invoeren] [Verlof aanvragen] kun je vakantie en verlof aanvragen.

Klik rechts op

om je nieuw verlofaanvraag-scherm te openen.

Als eerste geef je het soort verlof in. Standaard staat dit veld ingesteld op Vakantie/verlof.
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Kies het dropdown menu
indien je verlofaanvraag geen Vakantie/verlof betreft. Je kunt hier ook
kiezen voor Buitengewoon verlof of Opname verlof van JUS uren (optioneel).

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

Standaard staat de checkbox [Hele dag] aangevinkt. Als je een halve dag verlof wilt aanvragen, vink je
de checkbox uit. Je kunt nu de tijden invullen.

In het veld
staat het aantal uur vermeld dat het verlof duurt.
Uitzondering hierop is Buitengewoon verlof. Dit verlof wordt je verleend met behoud van salaris en
hierdoor hoef je geen verlofuren op te nemen.
De mogelijkheid bestaat dat je mag aangeven van welke uren het verlof afgeschreven moet worden
(optioneel). Standaard staat dit veld ingesteld op vakantieuren.

Kies het dropdown menu
indien je het verlof niet van je vakantieuren af wilt halen. Je kunt nu
ook kiezen om je uren van je toeslaguren af te halen.
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Vul eventueel een opmerking in het veld [Opmerkingen] in. Je kunt ook een toelichting invullen 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

.

Je keert terug naar je overzicht aanvragen. Hierin vind je al je aanvragen overzichtelijk en gesorteerd
op datum.

Je verlofstatus is In aanvraag geplaatst.
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Als je leidinggevende je verlof goedkeurt, of eventueel afkeurt of in behandeling neemt, ontvang je
een e-mail op je 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

Je verlofstatus verandert direct in Goedgekeurd.
Dit is een automatisch door Uren in Balans gegenereerd bericht.

Wachtwoord wijzigen
De mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen is natuurlijk ook aanwezig. Klik hierop: voer eerst je
oude wachtwoord in en daarna twee keer je nieuwe wachtwoord.
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Rapporten
In het medewerkersportaal is het mogelijk om je eigen rapporten uit te draaien.
Zodra je een rapport wilt aanmaken en openen, klik je op de gelijknamige menu-optie en zie je je
naam direct al bij ´Medewerkers´ ingevuld staan. Het veld is geel, je kunt dit dus niet aanpassen en
een rapport uitdraaien voor een collega.

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

Hier selecteer je het jaar en de betreffende maand.
geeft aan dat je het rapport eerst wilt zien op je scherm voordat je deze uitprint of
verstuurd.
geeft aan dat je het rapport direct wilt versturen naar je e-mailadres.
In het agendaoverzicht kun je zien welke diensten je hebt gewerkt. Je ziet de dagen en de tijden,
hoeveel uren op een dag gewerkt zijn, of dit ochtend-, avond- of nachtdiensten waren, welke uren
‘tellen’ conform de JUS en wat de opgebouwde toeslaguren zijn. Ook zie je in dit overzicht of JUS Oud
en/of vakantieuren opgenomen zijn en welke uren naar de betaalstaat worden verplaatst.
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Cursusoverzicht
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Cursusoverzicht]. Het volgende venster verschijnt:

Hier selecteer je het jaar.
geeft aan dat je het rapport eerst wilt zien op je scherm voordat je deze uitprint of
verstuurd.
geeft aan dat je het rapport direct wilt versturen naar je e-mailadres.
In dit overzicht staat het totaal aantal gevolgde cursussen aangegeven tot en met de dag van het
aanmaken van het rapport, zowel de gevolgde cursussen binnen diensttijd als de gevolgde cursussen
buiten diensttijd.
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Jaarurensystematiek
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Jaarurensystematiek]. Het volgende venster verschijnt:

Hier selecteer je het jaar. Klik hierna op

om je rapport op je scherm te zien.

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 Cao
Apotheken. Hierdoor wordt dit saldo vanaf juli niet meer weergegeven.
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Urenoverzicht
Ga naar menu-item [Rapporten] en kies voor [Urenoverzicht]. Het volgende venster verschijnt:

Hier selecteer je het jaar en de betreffende maand.
geeft aan dat je het rapport eerst op je scherm wilt zien voordat je deze uitprint of
verstuurd.
geeft aan dat je het rapport direct wilt versturen naar je e-mailadres.
In het Urenoverzicht zijn je uren per maand zichtbaar. Je kunt zien hoeveel uren je hebt gewerkt en
of je meer of minder uren hebt gewerkt dan je contractverplichting. Je ziet hoeveel vakantieuren je
nog hebt, hoeveel toeslaguren en hoeveel uren je die maand uitbetaald gaat krijgen (betaalstaat).
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Voorlopig verlofsaldi
Het overzicht van Voorlopig verlofsaldi laat zien wat je op 31-12 van dit jaar nog over hebt aan
verlofuren.

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

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

25

