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Werk Wijzer L1nda 

Handleiding Linda Vakantie - uren 

1. Inloggen (computer) met eigen inlogcodes 
2. Klik op L1nda, Kantoor 
3. Klik op Vakantie-Uren 
4. Klik op vergrootglas, helemaal links, voor je eigen naam 
5. Wat zie je: 

 

 

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 

Weeknummers 

 

Verlofsaldo Opgebouwd Opgenomen Correcties 

Sommige 

weken zijn 

nog niet 

afgerond 

als je op 

onvolledig 

klikt telt 

hij de week 

vol  

In deze kolom 

telt L1nda de 

uren waar je 

recht op hebt 

bij elkaar op 

en worden de 

uren die je 

hebt opgenomen 

ervan 

afgetrokken. 

 

Onderin het 

saldo van wat 

je op het 

moment dat je 

inlogt hebt 

openstaan aan 

uren en dagen. 

Met een min 

ervoor 

betekend dat 

je meer hebt 

opgenomen dan 

wat je hebt 

opgebouwd 

Elke week 

werken 

betekend 

een aantal 

vakantie 

uren 

opgebouwd. 

Hier zie je 

dat er 

inderdaad 

elke week 

een aantal 

uren bij je 

saldo 

worden 

opgeteld 

Als je 

vakantie/vrij 

hebt genomen 

staat dat in 

L1nda als een 

vakantiedag. 

In deze kolom 

zie je per 

week of je 

vrij hebt 

gehad en zo 

ja, hoeveel 

uur 

Soms gaat er 

iets mis. Of 

we 

verrekenen 

je vakantie 

uren met je 

plus/min 

uren. Deze 

handmatige 

wijzigingen 

vindt je 

terug in 

deze kolom. 
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Werk Wijzer L1nda 

 

Handleiding Linda Plus/Min uren 

1. Inloggen (computer) met eigen inlogcodes 
2. Klik op L1nda, Kantoor 
3. Klik op Plus-Min uren 
4. Klik op vergrootglas, helemaal links, voor je eigen naam 
5. Wat zie je: 
 

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 

Weeknummers 

 

Plus/minsaldo Boven/Onder 

contract 

Rooster Correcties 

Sommige 

weken zijn 

nog niet 

afgerond 

als je op 

onvolledig 

klikt telt 

hij de week 

vol  

In deze kolom 

telt L1nda de 

plus en min 

uren die je 

meer of minder 

dan je 

contracturen 

hebt gewerkt. 

 

Onderin het 

saldo van wat 

je op het 

moment dat je 

inlogt hebt 

openstaan aan 

uren en dagen. 

Met een min 

ervoor 

betekend dat 

je minder hebt 

gewerkt dan 

waarvoor je 

betaald bent. 

Per week 

geeft deze 

kolom weer 

hoeveel uur 

je per week 

meer of 

minder hebt 

gewerkt dan 

afgesproken 

contracturen. 

In deze 

kolom lees 

je de uren 

dat je bent 

ingeroosterd 

dan wel 

conform in 

en 

uitklokken 

aanwezig 

bent 

geweest. 

 

Tabel 5 

spreekt voor 

zich. 

Soms gaat er 

iets mis. Of 

we 

verrekenen 

je vakantie 

uren met je 

plus/min 

uren. Deze 

handmatige 

wijzigingen 

vind je 

terug in 

deze kolom. 

 

Wij verrekenen je plus/min uren aan het eind van het kalenderjaar.  

 


