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1. Navigeren 
 

 
  

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

2. Om de verlofuren in te zien klik je in 
de rechtse kolom op het getal boven 
‘Vakantie’. 
(In het voorbeeld: 60:21) 

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


 

 

2. Overzicht verlofuren 
 
In dit overzicht kan het zijn dat je veel naar boven en beneden moet scrollen. 

 

 

 
 

Het scherm dat nu opent is het vakantieurenoverzicht.  

Je ziet hier een actueel overzicht van je verlofuren. 

1. Kies van welk jaar je het overzicht wil zien. 
 

2. Bij nummer 2 staat het beginsaldo van het jaar dat je hebt 
gekozen bij nummer 1. 
 

3. In de middelste kolom (nummer 3) zie je het huidige saldo 
verlofuren.  
Hier zijn de t/m deze week geplande verlofuren al van 
afgehaald. 
 

4. In de derde kolom (nummer 4) zie je het saldo verlofuren 
waar ook de geplande/toekomstige opnames al af zijn 
(bijvoorbeeld een geplande zomervakantie). 
 
Let op: dit is een schatting op basis van de reeds 
opgenomen verlofuren.  
ONS rekent in dit saldo niet met verlofuren die nog 
opgebouwd gaan worden. 
 

5. In de kolom links zie je per week de wijzigingen.  
Je ziet in welke week de wijziging is verwerkt, wat er is 
gewijzigd en het nieuwe saldo na de wijziging.  
 
Als je klikt op het pijltje naast de uren krijg je nog meer 
informatie over de opbouw van dit saldo. 
 
Let op:  
- De opbouw van verlofuren wordt 1 keer per 4 weken aan 
het saldo toegevoegd. 
- Sommige weken worden hier niet vermeld. Dit wil zeggen 
dat er dan geen opbouw en opname is berekend. 
 

6. Als je met de muis over deze regels gaat bij punt 5 krijg je 
de opbouw/opname van verlofuren in de grafiek te zien. 
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3. Overzicht vervallende verlofuren 
 

  

Verlofuren (Wettelijk, Bovenwettelijk en Extra 

bovenwettelijk) zijn 5 jaar geldig. 

Áls je verlofuren hebt die binnenkort komen te vervallen 

krijg je dit in ONS te zien. 

1. In het uitklapbare overzicht zie je een icoon bij de 
betreffende week. 
Hier zie je uit welk verlofpotje, van welk jaar de 
hoeveelheid uren komen te vervallen per welke 
datum. Deze regels zijn in het rood weergegeven. 
 

2. Ook in de grafiek zie je de toekomstige wijziging 
in het aantal uren. 
Je op het moment klikken waar je de wijziging 
van het aantal uren kunt zien. Aan de tijdlijn 
onderin kun je zien dat het om een toekomstige 
wijziging gaat. 
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4. Terug naar het hoofdscherm (1. Navigeren) 
 
Wil je terug naar het hoofdscherm?  
 
Klik dan op het vierkant met de puntjes en selecteer daarna ‘Medewerkerportaal’ (1).  
Vanuit hier kun je ook snel naar de werkstaat, het smoelenboek en de planning (2). 
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