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Stap 1: Basisdocument maken met Eigen werknemerslijst 

Met een zogeheten eigen werknemerslijst in Loon kunt u een standaarddocument maken 

voor uzelf of uw klanten, waarin de uren en dagen voor de oproepkrachten (onregelmatige 

parttimers) ingevuld kunnen worden.  

 

Bij deze eigen werknemerslijst kunt u kiezen voor 'Uitvoeren naar CSV-bestand'. Op die 

manier kunt u alvast kolommen benoemen die u straks terug wilt zien in de import. Denkt u 

hierbij aan de werknemersnaam (advies: kies voor de achternaam), personeelsnummer, 

BSN, en natuurlijk loonuren en loondagen.  

Zie voor informatie over de eigen werknemerslijst deze handleiding: 

https://www.loon.nl/handleiding/Eigen_werknemerslijsten.pdf 

Daarna importeren in Loon 

Om de loonuren en loondagen vervolgens vanuit het door u of uw klant gemaakte CSV-

bestand te importeren, gaat u als volgt te werk. Gaat u in Loon naar 'LoonVandaag', start de 

taak van de periode die u wenst te verlonen. U komt in het verloningsscherm. U ziet 

hieronder dat er voor deze oproepkrachten nog geen uren en dagen zijn ingegeven. 

  

https://www.loon.nl/handleiding/Eigen_werknemerslijsten.pdf
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Om de gegevens uit het CSV-bestand op te halen, klikt u op het mapje links van de twee 

plusjes: 

Afbeelding: Verlonen, Importeren gegevens uit CSV-bestand 

U komt dan terecht in uw eigen bestandenmap. Dit ziet er als volgt uit: 

Afbeelding: Windows Verkenner, Selecteren CSV-bestand 

Selecteer het juiste bestand en klik op 'Openen'. U krijgt een overzicht te zien van de 

gegevens uit het CSV-bestand. Voor deze werknemers is het volgende opgenomen: 

Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand 

Kolommen benoemen 

Mochten de kolommen niet meteen herkend worden door Loon, dan kunt u ze zélf 

benoemen. Als er bijvoorbeeld in uw CSV-bestand 'sofinummer' staat, dan kunt u met de 

rechtermuisknop aangeven dat dit gekoppeld dient te worden aan 'BSN'. Op deze wijze zit u 

niet vast aan een bepaald bestandformat. Ook is het niet nodig dat de kolommen in een 

bepaalde volgorde staan. 
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Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand, Benoemen kolommen 

Overwerk 

Wanneer u zelf Overwerktypes aanmaakt, dan kunt u ook die uren importeren via hetzelfde 

CSV-bestand. 

Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin), dan 'Looncomponenten'. U 

kiest als 'Type': 'Overwerk'. Knop 'Voeg type toe', u kunt hier de gewenste omschrijving 

ingeven, met het bijbehorende percentage. Zie ook: 

https://www.loon.nl/loon/Overwerk_percentages_Loon/Zelf_overwerkpercentages_en_omsch

rijvingen_toevoegen.html 

In ons voorbeeld gaan we uit van 100% en 150%. In het CSV-bestand zijn deze ook 

opgenomen. 

Afbeelding: Verlonen, Importeer gegevens uit CSV-bestand, Overwerk benoemen 

  

https://www.loon.nl/loon/Overwerk_percentages_Loon/Zelf_overwerkpercentages_en_omschrijvingen_toevoegen.html
https://www.loon.nl/loon/Overwerk_percentages_Loon/Zelf_overwerkpercentages_en_omschrijvingen_toevoegen.html
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De laatste stap 

Wanneer dit scherm akkoord is, hoeft u nog slechts één handeling uit te voeren: op de knop 

'Importeer' klikken. Meer hoeft u niet te doen, de uren en dagen zijn overgenomen in het 

verloningsscherm: 

Afbeelding: Verlonen, Geïmporteerde gegevens uit CSV-bestand 

 

U kunt nu verder gaan met verlonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


