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Handleiding urenregistratie in Ons Medewerkerportaal 

Ons Medewerkerportaal is een online omgeving waarin je je eigen urenregistratie moet 
invoeren.. 

 
Waar je over internet beschikt heb je overal online toegang tot Ons Medewerkerportaal, dus 
je kunt gemakkelijk jouw uren registreren wanneer je dat wilt. 

 
 

In deze handleiding zullen we de volgende onderdelen behandelen: 

 

1. Inloggen in Ons Medewerkerportaal ................................................................................ 2 

2. Uren invullen, corrigeren en ondertekenen ...................................................................... 2 

Tabblad Dag ............................................................................................................................ 3 

Tabblad Week ......................................................................................................................... 5 

Tabblad Ondertekenen ............................................................................................................ 5 

Tabblad Bon ............................................................................................................................ 6 
 

 



HANDLEIDING URENREGISTRATIE IN ONS 

2 HANDLEIDING URENREGISTRATIE IN ONS 

 

 

 
1. Inloggen in Ons Medewerkerportaal 

Open je internetbrowser en ga naar het volgende internetadres: 
 

https://privazorg.startmetons.nl/ 
 

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op aanmelden. 
 
Het is mogelijk dat je na het inloggen een sms-code of een code in je Ons Toegangscode- 
app krijgt toegestuurd op je mobiele telefoon. Bekijk deze op je telefoon, vul deze in het 
invulveld in en klik op “Valideer”. 

 
 

Na het inloggen zie je onderstaand scherm: 
 

 

In het groene gedeelte “Werkstaat” ga je je urenregistratie vastleggen. 

 
 

2. Uren invullen, corrigeren en ondertekenen 

Via de groene knop “Invullen, corrigeren en ondertekenen” is het mogelijk je gewerkte uren 
vast te leggen. 

 
Wanneer je hierop klikt zie je onderstaande scherm waarop vier tabbladen worden getoond. 

https://privazorg.startmetons.nl/
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Tabblad Dag 
Check of de juiste datum in de rode balk staat. 
Zo niet, klik dan met het pijltje voor of achter de datum naar de juiste dag. 
Als je op de datum klikt wordt de kalender getoond en kan je een specifieke dag selecteren. 
Klik in het tabblad Dag aan de linkerkant op de + om de urenregistratie op die dag in te voeren. 
 

 
 
De gewerkte tijd kan worden vastgelegd door de uursoort te selecteren en vervolgens de 
begin- en eindtijd van de gewerkte uren vast te leggen. Bevestig dit via Opslaan. 

 
Heb je tussendoor pauze gehad, dan moet je deze apart vastleggen met de juiste begin- en 
eindtijd. Kies op het + teken aan de linkerkant om een volgende regel in te voeren. 
 
Voorbeeld: 

 

Registreer je volledig gewerkte tijd per dag.   
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ORT 
Wanneer er ORT van toepassing is op je gewerkte uren zie je het woord ORT achter de 
uursoort of cliënt staan. 
 

 
 
 

Door met je muis op ORT te gaan staan zie je een overzicht van de berekening. Per tijdvak 
wordt het ORT percentage getoond wat van toepassing is, inclusief de berekening van de 
minuten die je extra uitbetaald krijgt. In bovenstaand voorbeeld wordt over het tijdvak van 20.00 
– 22.00 uur 22 % ORT berekend, wat betekent dat je als medewerker 26 minuten extra tijd 
uitbetaald gaat krijgt. Op het tijdvak van 22.00 – 23.00 uur is 44% ORT van toepassing, wat 
betekent dat je over dat uur ook 26 minuten extra uitbetaald krijgt. In totaal krijg je op die dag 
dus 52 minuten extra werktijd uitbetaald. 

 

Correctie op ingevoerde uren 
Het is tot uiterlijk maandag 12.00 uur na afloop van de week mogelijk om nog een aanpassing 
door te voeren in je geregistreerd tijd. 

 

Klik op de begintijd om de tijd aan te passen, op de + om een regel toe te voegen of op het 
rode kruis achter de regel aan de rechterkant om een regel te verwijderen. 
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Tabblad Week 
 

In dit tabblad kan je je uren vastleggen zonder begin- en eindtijd, bijvoorbeeld wanneer je een dag 
verlof hebt opgenomen.  

 

 
 

Voer in het vakje onder de juiste dag het aantal minuten of uren in. 
Voorbeeld: 45 minuten voer je in als 0.45 uur of 0:45 uur; 1 uur en 10 minuten voer je in als 
1.10. 
 
 

Tabblad Ondertekenen 
Naast het registreren dien je je uren iedere week te controleren en ondertekenen. 

 

Uiterlijk op maandag om 12:00 uur na afloop van de werkweek dien je je gewerkte uren van 
de afgelopen week ondertekend te hebben. 

 
 
 
Via het tabblad “Ondertekenen” krijg je een overzicht van jouw uren. 
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Nadat je jouw uren hebt gecontroleerd, kun je deze bevestigen door op de knop “bevestigen 
tot en met week” te klikken. 

 
Mocht je, na ondertekening, nog een correctie willen maken dan kun je dit doen tot de deadline 
is verstreken (wekelijks voor maandag om 12:00 uur na afloop van de week). Om dit te kunnen 
doen moet je de ondertekening terugdraaien. Je klikt dan rechts 
onderin het scherm op “Bevestiging terugdraaien”. 

 

Let op: na het corrigeren moet je de uren opnieuw ondertekenen. 

Tabblad Bon 
In het tabblad bon vind je een 
overzicht van de uren die door jou 
ondertekend zijn. Op deze manier 
kun je gemakkelijk en snel zien 
welke uren al ondertekend zijn en 
welke niet. 

 
Als je klaar bent met invullen klik 
je linksboven in het scherm op 
Medewerkersportaal om terug te 
gaan naar het dashboard. 

 
 
 
 

Veel succes met je urenregistatie in Ons Medewerkerportaal! 


