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Beleid Uren- en Loon Administratie 

Wij hebben binnen onze organisatie voor het digitale programma L1nda 

gekozen die leidinggevende en de medewerker helpt bij de registratie 

van gewerkte uren, ziektedagen, extra uren, verlofdagen en bijzondere 

verlofdagen. In dit systeem zijn min-uren andere uren zijn dan 

beschreven in het Cao. Bij ons ontstaan min-uren als je eerder naar 

huis mag of als je te laat begint of te vroeg uitklokt. Deze uren 

worden gewoon en altijd verrekend met je verlofuren (ook aan het einde 

van het jaar) en zijn altijd voor rekening van de werknemer. Ook 

wanneer een contract eindigt worden deze uren wel verrekend met het 

salaris. Als de medewerker, na verrekening, aan het einde van het 

kalenderjaar nog steeds minuren heeft?  

 

Als een medewerker later begint dan vaste diensttijd wordt dit 

geregistreerd door het urenregistratieprogramma L1nda en wordt dit 

verrekend met het salaris. Bij herhaaldelijk te laat komen volgt een 

gesprek met een sanctie. Het herhaaldelijk te laat komen kan een reden 

zijn om een ontslagprocedure te starten.  

 

Aanmelden L1nda Zodra wij al jouw gegevens (vooral je emailadres) en 

de getekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen melden wij je aan 

bij L1nda. Je krijgt in je mailbox een uitnodiging om je te 

registreren. Volg de aanwijzingen. Daarna kun je, op je telefoon, in 

de Appstore “l1nda” downloaden. Je hebt nu met computer en telefoon 

toegang tot het urenregistratieprogramma.  

 

Domein = kindercentrum.l1nda.nl 

emailadres 

wachtwoord 

 

Aanmelden Nmbers Wij hebben binnen onze organisatie gekozen om de 

loonadministratie uit te besteden aan het bureau Cent Lonen. Deze 

organisatie maakt mogelijk dat medewerker makkelijk en snel toegang 

heeft tot eigen loonadministratie. 
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Beleid Uren- en Loon Administratie 

Zodra wij al jouw gegevens (vooral je emailadres) en de getekende 

arbeidsovereenkomst hebben ontvangen melden wij je aan bij Nmbrs. Je 

krijgt in je mailbox een uitnodiging om je te registreren. Volg de 

aanwijzingen. Daarna kun je, op je telefoon, in de Appstore “Nmbrs” 

uploaden. Je hebt nu met computer en telefoon toegang tot je eigen 

loonadministratie (bijv. salarisstrook).  

 

centlonen.nmbrs.nl 

emailadres 

wachtwoord 

 

Beide programma’s zijn eenvoudig en makkelijk te gebruiken. We stellen 

voor dat je er gewoon wat mee gaat spelen. Mocht je toch vragen hebben 

kun je altijd terecht bij je leidinggevende of bij een collega. 

 

Druppel* Om goede urenregistratie mogelijk te maken hebben wij gekozen 

voor een in- en uitkloksysteem. Bijgesloten is een “druppel” waarmee 

je elke werkdag jezelf moet aan- en afmelden. Als je je niet aanmeldt 

heeft dit direct negatieve gevolgen voor het aantal gewerkte uren en 

dus uitbetaling van salaris. 

 

 

* De druppel wordt eenmalig verstrekt en bij verlies zal er €30,00 in 

rekening gebracht worden voor een nieuwe. Zo ook bij het niet 

inleveren na einde arbeidsovereenkomst zal er ook €30 euro in rekening 

gebracht worden. 

 


