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Meetellen vakantiedagen in wekentelling 
 

Vanaf 2 januari 2023 gaan ook de weken waarin de uitzendkracht doorbetaalde 

vakantie opneemt meetellen als gewerkte weken voor de fasentelling. Dit heeft 

gevolgen voor de inrichting in Mysolution. Hier is geen aanpassing in de software 

voor benodigd. 

 

Of vakantie-uren meetellen in de wekentelling, wordt bepaald door het vinkje 

‘Uitsluiten voor fasentelling’ op de werksoortkaart; zie onder. 

 

 
 

Deze parameter kan echter niet zondermeer uitgeschakeld worden, omdat dan ook 

historisch verwerkte vakantie-uren direct meegenomen worden in de wekentelling.  

Daarom is de volgende procedure nodig: 

 

1. Aanmaken nieuw werksoort 

2. Uitfaseren oud werksoort/ infaseren nieuw werksoort 

3. Aanpassen ‘Verlofsoort per bedrijfseenheid’ (alleen bij vastloon) 

4. Aanpassen Verlofsoort tbv verlofregistratie 

5. Wijzigingen urencalculatoren 

6. Overige aanpassingen 

 

Deze punten zullen achtereenvolgens verder toegelicht worden. 
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1. Aanmaken nieuw werksoort 
 

a. Maak een nieuw werksoort aan met dezelfde instellingen als het oude 

werksoort maar een andere werksoortcode, dus bijv. i.p.v. VAKD de code 

VAKDAG.  

 

 
 

b. Koppel hetzelfde looncomponent RES_VD_OPNAME. Door hetzelfde 

looncomponent te gebruiken, is er geen aanpassing aan het reserveringssoort 

benodigd. 

c. Schakel het vinkje ‘Uitsluiten voor fasentelling’ UIT 

d. Schakel het vinkje ‘Uitsluiten voor pensioentelling’ IN 

e. Schakel het vinkje ‘Meetellen in uren t.b.v. loondoorbetaling ziekte’ IN 

f. Activeer het werksoort in de juiste bedrijfseenheden 

g. Als er specifieke vertalingen in gebruik zijn voor bijv. portalgebruik, stel deze 

dan ook in voor het nieuwe werksoort. 

 

2. Uitfaseren oud werksoort/ infaseren nieuw werksoort 
a. Wijzigen centraal beheerd op de contractfase: als gewerkt wordt met centraal 

beheerde werksoorten, kan op de contractfase het oude werksoort voor 

vakantiedagen beëindigd worden met einddatum 1-1-2023 en het nieuwe 

werksoort voor vakantiedagen kan toegevoegd worden met een begindatum 

van 2-1-2023 
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Tot en met 1-1-2023 zal het oude werksoort gebruikt worden. 

 
 

En vanaf 2-1-2023 zal het nieuwe werksoort gebruikt worden. 

 

 
 

b. MSF only: Als er nog geen gebruik wordt gemaakt van centraal beheerde 

werksoorten voor vakantiedagen, moet het werksoort ook decentraal 
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beëindigd worden. Dit kan door vanuit het project een einddatum in te voeren 

en vervolgens de onderliggende projectresources bij te werken. Voor het 

activeren van het nieuwe werksoort per 2-1-2023 adviseren wij alsnog over te 

stappen naar centraal beheren via de contractfase; zie stap a. 

 

 
 

c. Reeds ingevoerde urenstaten met vakantiedagen na 2-1-2023 op het oude 

werksoort moeten overgeboekt worden naar het nieuwe werksoort voor 

vakantiedagen. Doe dit nadat stap a of b uitgevoerd is, zodat er geen nieuwe 

urenregels meer kunnen ontstaan. 

 

3. Aanpassen ‘Verlofsoort per bedrijfseenheid’ igv vastloon 

(optioneel) 
 

Als er gebruik wordt gemaakt van fase A met vastloon met verlofopbouw via de 

saldimethode, moet het verlofsoort op de bedrijfseenheid aangepast worden. Pas het 

‘Werksoort opnamefilter’ zo aan dat ook het nieuwe werksoort meetelt voor 

verlofopname. Laat het oude werksoort staan. 
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4. Aanpassen Verlofsoort tbv verlofregistratie (optioneel) 
 

Als er gebruik wordt gemaakt van verlofaanvragen met integratie naar de urenstaat, 

moet mogelijk het werksoort na het verwerken van de laatsten urenstaten van 2022 

aangepast worden naar het nieuwe werksoort. 

 

 
 

5. Wijziging in Urencalculatoren (optioneel) 
Deze stap is alleen van toepassing als er urencalculatoren in gebruik zijn waarbij 

vakantiedagen worden geschreven als activiteit (Tijd registratie op de activiteit = 

‘Nee’).  

 

 
 

Door het schrijven van verlof op een activiteit, vindt in de urencalculator een vertaling 

plaats naar het juiste werksoort. In de urencalculatoren waar dit van toepassing is, 

moet het nieuwe werksoort voor vakantiedagen worden gekoppeld aan de activiteit 

voor vakantiedagen; zie onder. 
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Dit kan op 2 manieren: 

 

1. Wijzigen in bestaande urencalculator: Na de laatste urenverwerking van week 

52, pas je het werksoort aan in de bestaande urencalculator ingangsdatum.  

Aandachtspunt hierbij is wel dat eventuele correcties met terugwerkende 

kracht op het nieuwe werksoort terecht komen. 

2. Maak in de urencalculator een nieuwe definitie per ingangsdatum en koppel 

hier het nieuwe werksoort. De oude (huidige) definitie houdt het oude 

werksoort voor vakantie. 
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6. Overige aandachtspunten 
De volgende aandachtspunten kunnen van toepassing zijn: 

a. Digitale urenverwerking (SETU): als vakantiedagen worden aangeleverd vanuit 

een externe partij en er is een mapping aanwezig voor het werksoort, dan 

moet de werksoortmapping (SETU of CSV) uitgebreid worden. 

 

 
 

b. Digitale urenverwerking (CSV): als vakantiedagen worden aangeleverd vanuit 

een externe partij, pas dan de werksoortmapping van de urenimportlijst aan cq 

zorg ervoor dat de uren voortaan worden aangeleverd op de nieuwe 

werksoortcode. 

 

c. Als er automatismen in gebruik zijn voor werksoorten die toegekend worden 

obv vakantiedagen, breidt deze automatismen dan uit obv het nieuwe 

werksoort. Mysolution kan desgewenst ondersteuning bieden om de 

automatismen bij te werken middels een import. Zie onder een aantal 

voorbeelden van automatismen die in prijsafspraken cq projectresources zijn 

vastgelegd. 
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d. Maatwerkrapporten waar gefilterd/gerapporteerd wordt op werksoort voor 

vakantiedagen, moeten aangepast worden. 

 

e. Eigen managementrapportages waar gefilterd/gerapporteerd wordt op 

werksoort voor vakantiedagen, moeten aangepast worden. Controleer het 

werksoort voor vakantiedag onderdeel is van filters/queries die de bron 

vormen voor bijv. een datawarehouse of eigen gemaakte rapportages (Jet 

Reports, draaitabellen, eigen Power BI rapportages). 

 

f. Modeleerbare acties: als er modeleerbare acties in gebruik zijn die specifiek 

filteren op het werksoort voor vakantiedagen, pas dan de filters van deze 

modeleerbare acties zo aan dat deze ook geldt voor het nieuwe werksoort. 

 

g. Eventuele werkschemaregels voor werksoort vakantiedagen aanpassen naar 

het nieuwe werksoort. 


