
Webinar VOB Jaarurensystematiek (JUS)
Maandag 4 juli 2022 – Implementatie in de branche



Bas Misset

Managing Consultant 

Déhora

Introductie

Jolette de Visser

Consultant 

Déhora

Mirjam Bach

Senior adviseur werkgeverszaken

VOB
Jolanda Kreuk

Programmaregisseur Educatie

ABC Huis/Bibliotheek 
Kennemerwaard

Maaike Hooghiemstra

Consulent

Déhora



Mededelingen vooraf Webinar 10:00 – 11:30

Voor een succesvolle bijeenkomst

Mededelingen vooraf

Vragen?

Gebruik de chatfunctie en 
vermeld je naam daarbij

Webinar wordt 
opgenomen

Toelichting JUS 
binnenkort beschikbaar



Welkom, doel en voorstellen Déhora

Doel van dit webinar:

• U te informeren over de JUS aan de hand van een aantal voorbeelden;

• U te informeren over wat er in onze cao over JUS staat;

• U antwoorden te geven op veel gestelde vragen;

• Uw vragen in dit webinar zo veel mogelijk te beantwoorden.

Dit webinar is onderdeel van het informatiepakket dat vanuit VOB wordt 
geboden, naast FAQ en schriftelijke toelichting.



Welkom, doel en voorstellen Déhora

Doel invoering JUS vanuit de branche: 

• Een systematiek die bijdraagt aan de flexibiliteit van zowel werknemers als 
organisaties. In de systematiek wordt het werkaanbod en het arbeidsaanbod 
zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. 

• Werknemers zijn inzetbaar als het nodig is (‘piekperioden’ en ‘dalperioden’), 
rekening houdend met een goede werk-privébalans en hun wensen. Dit 
draagt bij aan het welzijn en werkplezier van werknemers en levert minder 
uitval op. 

• Een goed toegepaste JUS maakt de organisatie veerkrachtiger, flexibeler en 
efficiënter. 



• 10:00 – 10:10: Welkom, doel en voorstellen Déhora – Mirjam Bach

• 10:10 – 10:25: Introductie Jaarurensystematiek (JUS) – Bas Misset

• 10:25 – 10:40: Kaders vanuit cao Openbare Bibliotheken – Bas Misset

Korte koffiebreak

• 10:45 – 11:00: ABC huis / Bibliotheek Kennemerwaard – Jolanda Kreuk

• 11:00 – 11:10: Acties voor implementatie – Jolette de Visser

• 11:10 – 11:30: Vooraf gestelde vragen en vanuit de chat – Jolette de Visser

• Afsluiting

Agenda – 10:00 tot 11:30 uur



Introductie Jaarurensystematiek

Een jaarurensystematiek maakt het mogelijk om op een flexibelere wijze om te 
gaan met bedrijfsvoering en personeelsinzet. Dit biedt een organisatie een 
goede mogelijkheid om de flexibiliteit en de efficiency te verhogen. JUS kan een 
structurele oplossing zijn bij seizoenspieken en -dalen en kan daarmee de 
werktijdcapaciteit van de werknemers beter benutten. 

Bij JUS worden de jaaruren (doorgaans) niet gelijk verdeeld over de weken van 
het jaar, maar kan de inzet per week verschillen, terwijl het salaris niet 
meebeweegt. JUS draagt bij aan een betere werk-privébalans.

Het is belangrijk om hierbij een goede werktijdregeling op te stellen, zodat voor 
werknemer en werkgever duidelijk is hoe de JUS wordt uitgevoerd.



ဝ Selecteer hieronder het antwoord dat het meest van toepassing is op uw situatie 
en klik op STEM

ဝ Daarna verschijnt het overzicht met het resultaat van alle deelnemers tezamen.

In welke fase m.b.t. JUS zit uw organisatie momenteel?

Peiling onder de deelnemers



Praktijkvoorbeeld Déhora (1/5)

• Andere sector met pieken en dalen in werkaanbod

• Medewerkers met deeltijdcontracten tussen 16 en 24 uur

• Wensen medewerkers: vast inkomen en niet te grote verschillen per week

• Wensen werkgevers: inzet personeel baseren op werkaanbod en duurzame 
inzetbaarheid.

• Roostermethodiek gebaseerd op JUS

Jaarurensystematiek deeltijders



Praktijkvoorbeeld Déhora (2/5)

• Jaarplanning op basis van hun bedrijfsdrukte (werkaanbod)

• Benodigde inzet van personeel

Jaarurensystematiek deeltijders



Praktijkvoorbeeld Déhora (3/5)

• Impact voor medewerkers

Jaarurensystematiek deeltijders



Praktijkvoorbeeld Déhora (4/5)

• Referteperiode vaststellen: om deze methodiek te laten werken is het nodig 
om een referteperiode van een jaar te hanteren van 1 januari – 31 
december of van 1 maart – 28/29 februari (start voor piekperiode).

• Waarde verlof: tot publicatie van het inzetrooster contracturen, na 
publicatie geroosterde uren.

• Waarde ziekte: tot publicatie van het inzetrooster contracturen, na 
publicatie geroosterde uren.

• Feestdag: op basis van persoonlijke jaarpatroon, volgens cao.

• Wet- en regelgeving: binnen ATW en cao.

• JUS-uren op nul: werkgever en werknemer werken beiden actief mee om 
aan het eind van de referteperiode de JUS uren te hebben gewerkt.

Jaarurensystematiek deeltijders



Praktijkvoorbeeld Déhora (5/5)

IJkmoment voor waarde verlof en ziekte

Jaarurensystematiek deeltijders



Kaders vanuit cao Openbare Bibliotheken (1/5)

• Van toepassing per 01-01-2022, implementatie uiterlijk 31-12-2022

• Betrekken van Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging 
(PvT) voor:

o Het implementeren van de JUS, uiterlijk 31-12-2022

• Instemming van OR of PvT (conform cao Artikel 38), voor:

o Het overeenkomen van een passend registratiesysteem

o Invoeren van een afwijkende werktijdenregeling

o Het implementeren op een later moment

o Het implementeren voor een deel van de medewerkers

Hoofdstuk 7a - Arbeidsduur, werktijden en jaarurensystematiek

Zie ook: Veel gestelde vragen - cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)



Kaders vanuit cao Openbare Bibliotheken (2/5)

Artikel 38 Werktijden, pauzes en rusttijden

• Maximaal: 10 uur per dag, 45 per week en gemiddeld 40 per week per 13 
weken

• Pauzes en rusttijden: Nederlandse Arbeidstijdenwet

• Pauzes < 15 minuten is werktijd

• Reistijd tussen twee werklocaties is werktijd

Hoofdstuk 7a - Arbeidsduur, werktijden en jaarurensystematiek



Kaders vanuit cao Openbare Bibliotheken (3/5)

Artikel 39 Jaarurensystematiek

• Referteperiode 12 maanden, startdatum af te spreken 

• 1649 netto jaarurennorm (deeltijd naar rato) 
Bruto (1872) – vakantie-uren (180) – feestdagen (43) = 1649 uren

• Vaststellen gewerkte uren einde referteperiode

• Minder dan jaarurennorm – kwijt schelden

• Meer dan jaarurennorm (max 10%) – binnen 6 maanden compenseren in 
tijd, anders uitbetalen

• Minimaal eens per 4 maanden een urenoverzicht

Hoofdstuk 7a - Arbeidsduur, werktijden en jaarurensystematiek



Kaders vanuit cao Openbare Bibliotheken (4/5)

Artikel 40 Invoering van werktijden

• Uiterlijk 4 weken voor referteperiode: individueel jaarrooster

• Maximaal 5 dagen per week inroosteren

• Contract < 8 uur: maximaal 2 dagen per week

• Contract < 12 uur: maximaal 3 dagen per week

• Contract < 24 uur: maximaal 4 dagen per week

• Afwijking schriftelijk vastleggen individuele arbeidsovereenkomst

• Rekening houden met wensen van medewerker

• Afwijkingen jaarrooster uiterlijk 7 dagen van tevoren

• Structureel 4 weken van tevoren

Hoofdstuk 7a - Arbeidsduur, werktijden en jaarurensystematiek



Vragen vanuit de chat
Kaders vanuit cao Openbare Bibliotheken (5/5)



• 10:00 – 10:10: Welkom, doel en voorstellen Déhora – Mirjam Bach

• 10:10 – 10:25: Introductie Jaarurensystematiek (JUS) – Bas Misset

• 10:25 – 10:40: Kaders vanuit cao Openbare Bibliotheken – Bas Misset

Korte koffiebreak

• 10:45 – 11:00: ABC huis / Bibliotheek Kennemerwaard – Jolanda Kreuk

• 11:00 – 11:10: Acties voor implementatie – Jolette de Visser

• 11:10 – 11:30: Vooraf gestelde vragen en vanuit de chat – Jolette de Visser

• Afsluiting

Agenda – 10:00 tot 11:30 uur



Klikken tekst toe te 
voegen

Jaaruren 
Pilot

Implementatie bij 
Bibliotheek 

Kennemerwaard,

Programma Educatie



Waarom?

- Implementatie
- Formulieren
- Andere Blik
- Positief
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OR 
Evaluatie
Vervolg

• 2 evaluatiemomenten tijdens de pilot

• Formulieren, technisch systeem

• Betrokkenheid medewerkers

• Veranderproces kost tijd

• Hoe nu verder?
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Leidraad vervolgacties t/m 31 december 2022



Veel gestelde vragen

Is de netto jaarurennorm elk jaar 1649 uur?

• Ja bij een voltijd arbeidsovereenkomst. In de cao is een gemiddeld aantal 
uren voor feestdagen afgesproken (43 uur per jaar) en geldt een vast aantal 
uren voor verlof. Zolang deze cao geldt, is de netto jaarurennorm 1649 uur 
per jaar.

Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)



Is een verlofweek 36 uur (voltijd)?

Basisprincipe: Ja, 36 uur per week. 

• Het uitgangspunt is dat een voltijder 1649 uur aan netto jaaruren maakt.

• Als iemand verlof opneemt in een week met afwijkende uren, dan moet nog 
steeds worden voldaan aan de 1649 uur netto jaaruren. 

Veel gestelde vragen
Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)



Hoe bereken je bruto/netto jaaruren bij in- of uitdiensttreding gedurende 
referteperiode?

• Niet expliciet geregeld in cao

• Indiensttreding: met medewerker kan afgesproken worden om eerste 
referteperiode korter te laten zijn: de bruto/netto jaaruren worden naar rato 
berekend

• Uitdiensttreding: Herberekening van jaarurennorm vanaf startdatum 
referteperiode tot laatste dag van arbeidsovereenkomst

Veel gestelde vragen
Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)



Hoe bereken je bruto/netto jaaruren bij in- of uitdiensttreding gedurende 
referteperiode?

• Voorbeeld:  

De referteperiode in de organisatie loopt voor alle werknemers van 1 
januari tot en met 31 december. Een werknemer die op 1 juni parttime in 
dienst treedt voor 75% heeft een netto jaarurennorm van 75/100 x 1649 = 
1236,75 uur per jaar en eenmalig in het jaar van indiensttreding een netto 
jaarurennorm van 7/12 x 1236,75 = 721,44 uur

Veel gestelde vragen
Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)



Hoe bereken je bruto/netto jaaruren bij urenwijziging gedurende 
referteperiode?

• Nieuwe berekening vanaf de datum waarop de uren structureel worden 
uitgebreid

• Het aantal gewerkte uren en het aantal nog te werken uren worden vastgesteld 
voor het doorvoeren van de wijziging

• Urenberekening wordt meegenomen in de nieuwe berekening

Veel gestelde vragen
Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)



Hoe ga je om met (langdurig) verzuim en bijzonder verlof?

• Wanneer de uren al ingeroosterd zijn, geldt het verzuim en bijzonder verlof 
voor de ingeroosterde uren.

• Wanneer de uren nog niet ingeroosterd zijn, wordt er van de gemiddelde 
arbeidsduur uitgegaan (7,2 uur per dag voor dienstverband van 36 uur per 
week).

Veel gestelde vragen
Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)

100% 0% 50% 100%

40 uur 32 uur

36 uur = 

18 uur werken, 18 uur ziektewet 36 uur



Hoe ‘reken je af’ aan het einde van het jaar? Is er een harde grens, zoals het 
sluiten van een boekjaar? 

• Het einde van het jaar wordt bepaald door de referteperiode. Dit kan 
samenvallen met het eind van het boekjaar.

Wat doe je met de ‘overuren’ of ‘onderuren’ die mensen hebben gemaakt? 

• Goed plannen op jaarbasis en tijdig bijsturen

• Elke 4 maanden overzicht, waardoor eventuele plus- en minuren 
geminimaliseerd kunnen worden

• Tot max. 10% mag gecompenseerd worden met tijd. Dit moet binnen 6 
maanden na het einde van de referteperiode opgenomen worden. Anders 
worden de uren uitbetaald. 

Veel gestelde vragen
Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)



2 cases met bovenwettelijk verlof en meer uren opnemen in eerste half jaar:

Veel gestelde vragen
Zie ook notitie “Veel gestelde vragen – cao OB 2020-2022 (d.d. 19 april 2022)

Werken Feestdagen Vakantie Bruto jaaruren norm Saldo

Jaar 1 1649 43 180 1872 0

Jaar 2 1649 43 144 1836 -36

Jaar 3 1649 43 216 1908 36

Werken Feestdagen Vakantie Bruto jaaruren norm Saldo

Jaar 1 1649 43 180 1872 0

Jaar 2 1669 43 180 1892 20

Jaar 3 1629 43 180 1852 -20



Hoe werkt het met vakanties?
Bijvoorbeeld: je maakt een jaarrooster op het netto aantal uren, maar de 
medewerker neemt maar 3 weken vakantie op. Wat dan?

• Medewerkers worden voor 1649 uur (fulltime) ingepland. Dat is het 
uitgangspunt.

• Ons advies is om daar zo min mogelijk van af te wijken. Een jaar met minder 
verlof, betekent de jaren daarna meer verlof en bestaat het risico dat de 
medewerker die 1649 niet gaat halen. 

• Neem dus goed de vakantieplanning door, monitor deze en laat de impact 
hiervan zien.

• Werkgever en werknemer spannen zich in dat verlof elk jaar genoten wordt. 

Vooraf gestelde vragen



Worden niet-opgenomen wettelijke verlofuren uitbetaald aan het eind 
van het jaar of moet je die binnen een halfjaar compenseren? 

• Niet-opgenomen verlof dient binnen 6 maanden na het einde van het 
kalenderjaar opgenomen te worden

Hoe zit het met het doorschuiven van bovenwettelijke verlofuren die 5 
jaar geldig zijn?

• Deze mag je 5 jaar doorschuiven, na einde kalenderjaar. 

• Zorg dat in de individuele berekeningen van de jaaruren dit goed is 
verwerkt.

Vooraf gestelde vragen



Van de WAB zijn wij als bibliotheek verplicht onze invallers een vast uren 
aanbod te doen. Het advies is 60 uur per 4 weken. Mogen wij dat bij elkaar 
optellen naar het totaal aantal uren per jaar en gebruikmaken van JUS?

• De organisatie kan met de invaller(s) afspreken JUS te hanteren met een 
gemiddeld aantal uren óf geen JUS te hanteren met een vast aantal uren. Dit 
moet dan ook opgenomen worden in het beleid en goedgekeurd worden door 
OR.

Vooraf gestelde vragen



Vragen vanuit de chat



Bas Misset b.misset@dehora.nl 06 - 46097918

Jolette de Visser j.de.visser@dehora.nl 06 - 25327478

Maaike Hooghiemstra m.hooghiemstra@dehora.nl 020 - 4044042
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