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Quick guide flexuren omzetten naar verlofuren

01

Hoe zie ik wat mijn afrekening voor flexuren is?
Ga naar je urenkaart van september

Je flexuren eindsaldo is pas zichtbaar op 6 september,
na de jaarafsluiting.

Je flexuren eindsaldo zie je op twee manieren:
a. op 1 september als ‘Flex eindbalans’
b. bij Tegoeden: ‘Flex eindafrekening

02

Wanneer je flexuren eindsaldo nul of negatief is vindt er geen afrekening van flexuren plaats.
Op 1 september staat er dan geen betalingscode in de urenkaart en tegoed ‘Flex eindafrekening’ blijft staan op 0:00
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Hoe worden flexuren afgerekend?
Voor de afrekening van flexuren zijn er twee mogelijkheden:
1. uitbetaling; het eindsaldo flexuren wordt uitbetaald (standaard)
2. vrije tijd; flexuren worden omgezet naar verlofuren (op verzoek)

01

Wil je dat alle flexuren uitbetaald worden? Dan hoef je niets te doen.
In de urenkaart zie je op 30 september ‘Flexafrekening’ staan met het flexuren eindsaldo.
Deze worden uitbetaald met de salarisbetaling van oktober.

02

Wil je alle flexuren, of een deel daarvan, omzetten naar verlofuren? Dan regel je dit zelf in Kronos.
Lees hier hoe je dat doet:
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Hoe zet ik in Kronos mijn flexuren om naar verlofuren?
Het omzetten van flexuren naar verlofuren regel je zelf in Kronos.
De mogelijkheid om dit te doen is in september:
De flexuren omzetten naar verlofuren over FY19 kan vanaf 7 september tot en met 29 september 2019
NB: buiten deze periode is het niet mogelijk om flexuren om te zetten naar verlofuren of om een omzetting ongedaan te
maken.

01

In de Medewerker Workspace, open de ESS kalender

02

Klik op ‘Afwezigheidsverzoek’
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Hoe zet ik in Kronos mijn flexuren om naar verlofuren?

03

Vul het afwezigheidsverzoek in zoals hieronder
a. Bij Tegoed Flex eindafrekening zie je jouw flexuren eindsaldo
b. Vul bij Lengte het aantal flexuren in dat je omzet naar verlofuren (formaat uren:minuten)
c. Druk op de Verzenden knop

a
b

c

Je kunt alle flexuren omzetten naar verlofuren (maximaal wat beschikbaar is in tegoed ‘Flex eindafrekening’)
Je kunt een deel van je flexuren omzetten naar verlofuren. Het deel dat overblijft in tegoed ‘Flex eindafrekening’ wordt
automatisch uitbetaald
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Hoe kan ik zien dat mijn flexuren zijn omgezet naar verlofuren?
Nadat je het afwezigheidsverzoek hebt ingediend is het meteen verwerkt.

01

Voorbeeld:
Op 10 september heb je een verzoek ingediend om alle flexuren om te zetten naar verlofuren. Het eindsaldo flexuren is
55:50 uur dus je hebt 55:50 uur ingevuld in het afwezigheidsverzoek.
In de urenkaart van september zie je op 10-9 Betalingscode ‘Flexuren naar verlof’ staan met 55:50 uur
Onder tegoeden zie je dat tegoed 03. Bov.Wet. verlof dit jaar is verhoogd met 55:50 uur.
(Op 9 september was het tegoed 10:40 uur, daar komt op 10 september 55:50 uur bij en brengt het totaal 66:30 uur)
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Ik heb flexuren omgezet naar verlofuren maar wil dat ongedaan maken

Een omzetting ongedaan maken kan alleen van 7 september tot en met 29 september 2019
a. Ga naar Snelle links
b. Kies Mijn verzoeken

a

01

b

a.
b.
c.
d.

02

Vink het verzoek aan dat je wilt annuleren door een vinkje te zetten bij Selecteren
Kies in de uitrollijst Actie selecteren voor Verzoek annuleren
Druk op de Toepassen knop
De Status is gewijzigd naar Goedgekeurde annuleren

a
c
b

d
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