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In het kort. Invoeren aanwezigheidsuren oproepkrachten 

• Kies vanuit het Loon hoofdscherm voor 'Agenda' 

• Kies de werknemer (oproepkracht) 

• Klik in de Agenda op de gewenste datum, en op het gewenste aanvangsuur  

• Kies voor 'Uren' (standaard aangestipt) en geef het aantal werkuren in. 'OK' 

• Idem voor de volgende datum(s) 

• Wilt u aanwezigheidsuren vastleggen zonder datums  Ga naar de laatste dag van de  

  periode 

• Klik direct rechts daarvan bij de betreffende maand, in de derde 'lichtgele regel' 

• Geef daar de saldomutatie 'Uren' in 

• U kunt de Agenda ook als werkrooster gebruiken, door (alvast) gewenste werkdagen en  

  werkuren in te plannen.  

Verloning oproepkrachten vanuit de Agenda 

In Loon kunt u voor de onregelmatige parttimers (oproepkrachten) de aanwezigheidsuren en 

-dagen ingeven. Aan de hand van die aanwezigheid maakt Loon de salarisstrook voor de 

betreffende periode.  

 

Met andere woorden: op die manier stuurt u de verloning vanuit de Agenda.  

 

De 'oude' methode - uren en dagen invoeren via de loonberekening zelf - blijft uiteraard ook 

in stand. De dagen en uren die u daar invoert, verschijnen in de saldokolom van de Agenda. 
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Invoeren aanwezigheidsuren per dag 

U voert de aanwezigheidsuren per de gewenste datum in op de volgende wijze: 

• Kies vanuit het Loon hoofdscherm voor 'Agenda' 

• Kies de werknemer (oproepkracht) 

• Klik in de Agenda op de gewenste datum, en op het gewenste aanvangsuur 

• Kies voor 'Uren' en geef het aantal werkuren in. In ons voorbeeld maandag 7 november  

  van negen tot twee: 

 

 
Afbeelding: Agenda, Werkuren voor oproepkracht per dag 

 

• Idem voor de volgende datum(s) 

 

Voorbeeld aanwezigheidsuren per dag 

Oproepkracht Kuiper heeft in november totaal 20 uren en drie loondagen gewerkt. Dat legt u 

zo vast in de Agenda. Uurloon bedraagt € 25. Loon zorgt er dan automatisch voor dat de 

dagen en uren in het scherm 'Loonberekening' verschijnen, en uiteraard ook het resulterende 

brutobedrag van € 500:  

 

 
Afbeelding: Verlonen, Gegevens vanuit Agenda (per dag) 
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De loonstrook ziet er dan zo uit:  

 

  
Afbeelding: Loonstrook, Gegevens aangestuurd vanuit Agenda 
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Invoeren aanwezigheidsuren per periode. Saldo-mutatie 

U voert de aanwezigheidsuren per periode eveneens in zoals u dat bij het verzuim en verlof 

gewend bent: 

• Kies vanuit het Loon hoofdscherm voor 'Agenda' 

• Kies de werknemer (oproepkracht) 

• Ga naar de laatste dag van de periode (in ons voorbeeld 31 oktober) 

• Klik direct rechts daarvan bij de betreffende maand ('oktober') op de derde 'lichtgele regel':  

 

 
 

• Geef een saldomutatie 'Uren' in. Bijvoorbeeld oktober, vier loondagen, goed voor 30 uur: 

 

 
Afbeelding: Agenda, Werkuren voor oproepkracht, saldomutatie 
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Ook nu zorgt Loon er automatisch voor dat de dagen en uren in het scherm 'Loon-

berekening' verschijnen, en uiteraard ook het resulterende brutobedrag van € 750 (30 uur à € 

25):  

 

 
Afbeelding: Verlonen, Gegevens vanuit Agenda (saldo-mutatie) 

Dagen en uren invoeren via Berekenen nog steeds mogelijk 

U hoeft de Agenda niet per se te gebruiken om de werkdagen en -uren vast te leggen voor 

de oproepkrachten. U kunt – net als voorheen – ook via de (Serie)verloningen de dagen en 

uren ingeven. Die dagen en uren belanden dan vanzelf in de Agenda, in de saldokolom.  

 

Voorbeeld: u hebt voor een oproepkracht via de loonberekening van april 12 dagen 

ingevoerd en 50 uur. De Agenda toont voor deze werknemer dan in de saldokolom het 

volgende:  

 

 
Afbeelding: Agenda, Werkuren en –dagen overgenomen uit de loonberekening 

Verzuim en verlof oproepkracht op de loonstrook 

Let op: als u wilt dat verzuim en verlof ook op de loonstrook worden getoond, dan moet u die 

voor de oproepkrachten via een saldomutatie boeken.  

 

Als u verzuim en verlof op de dagen zelf boekt, en (!) er staan geen werkuren tegenover, dan 

verschijnt het verzuim of verlof niet op de loonstrook (onder 'Overige gegevens'). Loon gaat 

er dan namelijk vanuit dat er op die gekozen dagen door de oproepkracht niet gewerkt is, en 

zal het voor die dag ingevoerde verzuim of verlof niet tonen. 

 

Bij een saldomutatie is dat anders. Dan weet Loon immers niet of er tegenover het verzuim 

of verlof werkuren staan, en zal het verzuim en verlof voor de oproepkracht dus wél laten 

zien op de loonstrook (onder 'Overige gegevens'). 
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Werkrooster oproepkracht. Dagen en uren tevoren inplannen 

Handig voor uw planning: u kunt van te voren reeds de werkuren van oproepkrachten 

ingeven. En u kunt zien hoe dat uiteindelijk uitpakt(e). 

 

Voorbeeld: u weet dat het in mei druk wordt op het werk. U wilt voor tien dagen oproepkracht 

Kuiper inschakelen, voor acht uur per dag. Die dagen en uren geeft u van te voren in via de 

Agenda middels de 'Werkuren'.  

 

Stel, Kuiper plant voor de beoogde werkdagen één onbetaalde verlofdag, en op één dag is 

hij ziek geweest. Ook dat legt u vast in de Agenda. Aan het eind van de maand ziet u dan dat 

er voor Kuiper 10 geplande werkdagen waren, dat hij er daarvan maar 8 is geweest, en dat 

Loon hem voor 9 dagen salaris zal berekenen (ziekte wordt doorbetaald, onbetaald verlof 

uiteraard niet):  

 

 
Afbeelding: Agenda, Werkrooster. Dagen en uren 

 

 

Werkrooster. Overzicht aan- en afwezigheid alle werknemers 

De agenda kan u ook helpen om te zien of u 'overall' het gewenste werkrooster haalt. Want 

Loon kan u voor alle werknemers tegelijk tonen hoe het ervoor staat met de werkdagen, en 

het verzuim en verlof. Dat doet u door in de Agenda te kiezen voor de optie 'Geavanceerd', 

en dan te kiezen voor 'Alle werknemers' en 'Alle aan/afwezigheid'. 

 

U ziet dan in één oogopslag waar het 'Rooster' en 'Werkelijk' uit elkaar dreigen te lopen. In 

ons voorbeeld van de maand februari komt u mensen te kort op de maandag en de dinsdag 

door aangevraagde vakantiedagen, en een gepland artsenbezoek:  
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Afbeelding: Agenda, Werkrooster. Rooster versus Werkelijk 

 

U kunt dit overzicht uiteraard ook per afdeling oproepen.  

Overlappende uren. Klik op de juiste plek! 

Als werkuren en verzuim / verlof elkaar deels overlappen, geef dat dan los van elkaar aan. 

Letterlijk. Anders worden óf de werkuren weggeklikt, óf het verzuim / verlof.  

 

Voorbeeld: oproepkracht Koning moet op maandag 7 maart van 10.00 uur tot 15.00 uur 

werken. U geeft dat in Loon zo aan, maar Kuiper moet die dag ook nog van 11.00 tot 12.00 

naar de tandarts.    

 

Boek dan het tandartsbezoek niet in het blok waar u de werkuren al hebt vastgelegd, anders 

denkt Loon dat het verzuim de werkuren moet overschrijven. Klik voor de overlappende uren 

(tandartsbezoek in ons voorbeeld) dan ook op een vroeger tijdstip dan de werkuren voor die 

dag, of op een later tijdstip: 
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Afbeelding: Agenda, Overlappende uren, Klik op de juiste plaats 

 

Belangrijk: omdat u in eerste instantie buiten de werkuren 'prikt' moet u daarna het verzuim 

of verlof alsnog naar de juiste uren aanpassen: 

 

 
Afbeelding: Agenda, Overlappende uren, Wijzig verzuim/verlof 

 

Het gewenste resultaat is een correcte weergave van de werkuren, het tandartsbezoek, de 

roosteruren (5), en de werkelijke uren (4): 
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Afbeelding: Agenda, Overlappende uren, correcte weergave 
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Enkele belangrijke aandachtspunten bij werkuren oproepkrachten 

• De uren en dagen die u via de loonberekening voor de oproepkrachten hebt ingevoerd,  

  worden met terugwerkende kracht in de saldokolom van de Agenda verwerkt.  

  Als dat bij u het geval is dan kreeg u daarover bij de installatie van de nieuwe Loon-versie  

  deze melding: “Wij adviseren u het verzuim of verlof van eerdere periodes uit de  

  saldokolom te verwijderen. Zo voorkomt u bij onregelmatige parttimers onbedoelde  

  wijzigingen in de loonresultaten, mocht u gaan herrekenen of opnieuw berekenen.” 

 

• Als er in een periode sprake is van ziekte en wachtdagen dan worden die verdisconteerd in  

  het aantal werkdagen en -uren voor die periode. En dus ook in het bruto loonbedrag. 

 

• Idem voor onbetaald verlof. 

 

• Zodra u een salaris verwijdert, blijft de saldokolom gevuld. Daar is een goede reden voor.  

  Stel, u hebt een oproepkracht voor een periode ingeroosterd voor 5 dagen, en 30 uur.  

  U draait de loonstrook, maar vergeet iets (bijvoorbeeld een adreswijziging, of kosten- 

  vergoeding). U verwijdert de loonstrook. Dan wilt u wel een gecorrigeerde loonstrook, maar  

  u wilt u de geplande inroostering behouden!  

 

  Als u de loonstrook na de correctie weer draait, dan toont Loon nog steeds de  

  ingeroosterde dagen (5) en uren (30). 

 

• Als u werkuren boekt via de saldokolom dan kunt u die bij de loonberekening nog wijzigen.  

  Die wijziging wordt dan ook doorgevoerd in de saldokolom van de Agenda. Zo blijven de  

  loonberekening en de Agenda synchroon lopen. 

 

• Als u werkuren boekt per dag (dus niet via de saldokolom) dan kunt u die bij de  

  loonberekening niet meer wijzigen. Loon weet dan immers niet voor welke dag de wijziging 

  moet gelden. U moet bij een herziening van de werkdagen en -uren dan ook eerst terug  

  naar de Agenda en daar de aanpassing ingeven. Zo blijven de loonberekening en de  

  Agenda ook in deze variant synchroon lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


