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1. Navigeren 
 

 
  

1. Log in op het 
medewerkerportaal  
(Zie hier de handleiding voor 
hulp bij inloggen in ONS 
 

2. Om de gewerkte uren in te zien 
klik je in de rechter kolom op 
het getal bij ‘Uren gewerkt deze 
week’. 
 
(In het voorbeeld bij: 10:11) 

https://www.tzorg.nl/wp-content/uploads/2020/09/Handleiding-ONS-Medewerkerportaal.pdf


 

 

2. Gewerkte uren (week overzicht) 
 
Draai je telefoon om ONS zo goed mogelijk op je telefoon te bekijken. 

 

 
 
In het overzicht (het groene tabblad) zie je de gewerkte uren in een week per dag. 
 

1. Klik op de pijltjes links en rechts (naast het weeknummer en datums) om de 
gewerkte uren van andere weken bekijken. 
 

2. In de regel ‘’Dagstaat uren” zie je het aantal gewerkte uren per dag. 
 

3. De totale werktijd van de week zie je rechts onderaan in het overzicht.  
 

4. Klik op ‘Dag’ (rode tabblad) om de uren per dag te bekijken. 
 
 
Tip: 
Wil je de uren van een week van 2 maanden geleden zien?  
Kijk dan op de volgende pagina hoe je snel van week wisselt. 
  



 

 

3. Gewerkte uren (dag overzicht) 
 
Draai je telefoon om ONS zo goed mogelijk op je telefoon te bekijken. 

 

 
 

 
 
In het rode tabblad ‘Dag’ zie je het aantal gewerkte uren van één specifieke dag. 
 

1. Hier zie je de cliënt waar je hebt gewerkt en de tijden. 
2. Ook de reistijd staat hierbij. 

 
De totale werktijd van de dag zie je rechts onderin.  
 
Tip: 
Wil je de uren van een week van 2 maanden geleden zien?  
Klik dan in dit het rode tabblad ‘Dag’ op de datum in het gele kader (zie bovenste 
afbeelding). Er verschijnt dan een kalender waarmee je snel van datum kan wisselen 
(zie onderste afbeelding). 



 

 

4.1 Compensatie-uren / Inhaaluren 
 

  
 

Wil je het aantal gewerkte uren ten opzichte 
van je contracturen weten?  

 
1. Klik in het ‘Medewerkerportaal’ op 

‘Compensatie’. Zie het gele kader. 
 

2. Bij nummer 2 zie je het scherm dat 
opent. (Tip: Draai je telefoon om ONS 
zo goed mogelijk op je telefoon te 
bekijken.) Hier zie je het aantal uren 
t.o.v. de contracturen. Door met je 
muis in deze grafiek over de puntjes te 
gaan, krijg je meer informatie te zien 
zoals: het saldo, de week en de 
mutatie die heeft plaatsgevonden. 
 

3. In het voorbeeld zie je bij de rode pijl 
een sterke daling. In die week zijn de 
positieve compensatie-uren uitbetaald 
(uren die extra gewerkt zijn bovenop 
het aantal contracturen). In de nieuwe 
periode start je dan met het saldo 0:00 
uur. 
 
De compensatie-uren kunnen ook 
negatief zijn. Zie hiervoor de volgende 
pagina. 
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4.2 Compensatie-uren / Inhaaluren 
 
Negatieve compensatie-uren dien je in te halen.  

Dit doe je wanneer je meer uren dan je contracturen werkt.   
 

Werk je een week meer uren dan je contracturen?  

Dan worden de compensatie-uren in ONS aangepast. Dat zie je hiernaast.  

De lijn stijgt dan weer iets omhoog. Je staat dan minder uren in de ‘min’ (negatief 

saldo) óf het compenstatiesaldo wordt positief en komt boven 0.  
 

Klik op het bolletje van betreffende week voor meer informatie. Hier zie je je huidige 

saldo, hoeveel uur je hebt ingehaald en dus hebt gecompenseerd. 

 

 
 

  



 

 

5. Terug naar het hoofdscherm (1. Navigeren) 
 
Wil je terug naar het hoofdscherm?  
 
Klik dan links op de tekst Medewerkerportaal’ zie nummer 1 en het gele kader. 
 
Of klik op het vierkant met de puntjes (zie nummer 2) en kies daarna 
‘Medewerkerportaal’.  
 
Vanuit hier kun je ook snel naar de werkstaat, het smoelenboek en de planning (3). 
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