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H1. Welkom bij UBplusOnline 

1.1  Wat is UBplusOnline 
UBplusOnline is een platform waarmee via het internet digitale urenbriefjes verwerkt kunnen 
worden. Op www.jobmotion.nl kunt u in de rechterkolom kiezen voor “Inloggen digitale 
werkbriefjes”. U wordt nu doorgestuurd naar de website van UBplusOnline, waar u kunt inloggen en 
uw urenbriefje kunt invullen. Uw goedkeurder krijgt automatisch bericht om de uren goed te keuren. 
Nadat dit is gebeurd, kan JobMotion de uren verwerken en vervolgens uitbetalen.   

1.2  Contactgegevens 
Heeft u vragen over urenbriefjes of UBplusOnline, dan kunt u contact opnemen met JobMotion.  
 
Tel. 071 - 527  7221 
loonstrook@jobmotion.leidenuniv.nl 
 

H2. Starten met UBplusOnline 

2.1 Inloggen in UBplusOnline 
U ontvangt van JobMotion uw inloggegevens in een e-mail. Hierin staat beschreven op welk 
internetadres u kunt inloggen en met welk wachtwoord. Bij e-mail vult u het e-mailadres in waarop u 
de inloggegevens heeft ontvangen. Mocht u deze e-mail kwijt zijn of problemen ondervinden met 
inloggen, neem dan contact op met JobMotion.  
 
U kunt na het inloggen via uw naam bij uw accountgegevens: 
 

 
 
Bij het item Mijn account kunt u uw wachtwoord wijzigen. Als u uw e-mailadres wilt wijzigen, neem 
dan contact op met JobMotion, dan zullen wij het voor u aanpassen. 
 
We omschrijven op de volgende pagina’s de verschillende menu’s en acties die u kunt uitvoeren. 
 

http://www.jobmotion.nl/
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H.3 Menu’s  

3.1 Home 
Onder dit menu vindt u een overzicht van de nog niet verwerkte urenbriefjes.  
 

 
 
U kunt hier tevens meteen gaan naar een nieuw (leeg) urenbriefje. Klik hiervoor op de oranje button 
Vul een nieuw urenbriefje in. Hoe dit verder gaat, staat beschreven in hoofdstuk 4. 
 
Indien u uren heeft ingevoerd, maar nog niet heeft aangeboden blijven deze bewaard in UBplus 
Online (zie afbeelding onder). U ziet deze dan in uw beginscherm. U kunt dan meteen naar dit 
werkbriefje toegaan om het briefje compleet te maken, of u kunt het werkbriefje verwijderen indien 
deze niet moet worden aangeboden.  
 

 

3.2 Urenbriefjes 
Onder het menu urenbriefjes wordt een overzicht gegeven van al uw werkbriefjes met de 
bijbehorende status. U kunt hier op een makkelijke manier filteren op werkbriefjes door één status 
te kiezen bovenaan het overzicht. 
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Urenbriefjes kunnen de volgende status hebben (of een combinatie hiervan); 

• Open 
o Er is een urenbriefje nog niet aangeboden door u 

• Aangeboden 
o Er is een urenbriefje ingevuld en aangeboden door ter accordering 

• Afgekeurd 
o Het aangeboden briefje is afgekeurd 
o U heeft bericht ontvangen dat de uren niet zijn goedgekeurd 

• Nog niet geaccordeerd 
o Er zijn aangeboden briefjes die nog niet zijn geaccordeerd (deze zijn ofwel nieuw, 

ofwel aangeboden, ofwel afgekeurd) 
• Geaccordeerd 

o Er zijn urenbriefjes geaccordeerd, maar nog niet verder verwerkt door JobMotion 
• Nog niet verwerkt 

o Er zijn urenbriefjes die nog niet verder zijn verwerkt door JobMotion (deze zijn ofwel 
nog niet geaccordeerd, ofwel geaccordeerd) 

• Verwerkt 
o De urenbriefjes zijn verwerkt door JobMotion en u heeft de betaling ontvangen, of 

zal deze spoedig ontvangen 
 

3.3 Functies 
Onder dit menu kunt u de functies bekijken die u heeft binnen JobMotion. Heeft u meerdere functies 
bij JobMotion, dan kan het zijn dat niet alle functies via UBplusOnline werken. Functies die nog met 
papieren werkbriefjes werken, staan dan ook niet in dit overzicht.  

3.4 Loonstroken 
Loonstroken worden per e-mail naar u toegestuurd nadat de betaling heeft plaatsgevonden. Alle 
goedgekeurde uren op maandag vóór 12 uur worden op de woensdag erna uitbetaald. De briefjes ná 
12 uur gaan de week erna op woensdag uitbetaald worden. 
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H.4 Urenbriefjes  

4.1 Urenbriefjes invullen 
Vanuit de tabbladen home en urenbriefjes kunt u een nieuw urenbriefje invullen. Klik op de oranje 
button vul een nieuw urenbriefje in. Indien u meerdere functies heeft bij een opdrachtgever, of bij 
verschillende opdrachtgevers werkzaam bent, dan moet u eerst de juiste functie kiezen voordat u 
uren kunt invoeren. U kunt nu de juiste week kiezen om de uren in te voeren (zie print-screen).  
 

 
 

U komt nu in het invulscherm. Selecteer hier de juiste week waarin u uren wil invoeren. Let op: 
gewerkte uren moet ook echt op de juiste datum worden ingevoerd!  

Er zijn verschillende soorten uren die uw kunt invoeren:  

- Normale uren  
- Ziekte-uren  
- Wachtdaguren  
- Vrij/vak. Uren  
- Ploegenuren 
- (Er zijn nog meer soorten uren, zoals Feestdaguren, maar deze zullen doorgaans door 

JobMotion, indien van toepassing, voor u worden ingevoerd).  

Zie de print screen hieronder.  
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Het kan zijn dat je hier uren ziet voor de verschillende projecten die uw opdrachtgever heeft 
ingesteld. In dat geval moet je hier ook het juiste project kiezen. Zie de print screen hieronder. 

  

 
Wanneer u heeft gewerkt, kunt u het aantal uur op de juiste dag invoeren onder normale uren.  
 
Ook kunt u hier andere uren, zoals vakantie-uren en ploegenuren (indien van toepassing) invoeren. 
Zie hiervoor de bijzonderheden in hoofdstuk 5.  
 
4.2 Verschil ‘’opslaan’’ en ‘’aanbieden’’ 
 

Belangrijk bij het invoeren:  
 
Na het invoeren van de uren klikt u op opslaan. Nu wordt onderaan een blauwe button aanbieden 
actief (zie print-screen onder). Klik hierop om de uren aan te bieden aan uw opdrachtgever. Let op: 
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als u alleen op opslaan klikt, worden de uren nog niet aangeboden aan de opdrachtgever. U kunt dan 
later nog verder werken in dit urenbriefje. Pas na het daadwerkelijk aanbieden van de uren, kan de 
opdrachtgever uw uren accorderen. 
 

 
 
 
Let op: uw opdrachtgever heeft tijd nodig om uw urenbriefje te accorderen. Urenbriefjes die 
maandagmiddag voor 12 uur zijn geaccordeerd worden meegenomen met de betaling van die week. 
Betalingen vinden op woensdagen plaats. Afhankelijk van bij welke bank u zit, kunt u uw salaris op 
de woensdag of de dagen daarna op uw rekening verwachten.  
 
Zorg er dus voor dat u zo snel mogelijk de uren aan uw opdrachtgever aanbiedt, zodat hij of zij tijd 
heeft om deze te accorderen. Bij voorkeur worden uren uiterlijk zondagavond aangeboden, zodat de 
opdrachtgever deze maandagochtend kan accorderen. 
 
Let op: urenbriefjes die dus ná maandag 12 uur worden geaccordeerd, gaan niet mee met de 
betaling van die week, maar met die week daarop.  
 

4.3 Urenbriefjes wijzigen 
Urenbriefjes die nog niet zijn aangeboden en enkel zijn opgeslagen kunnen door u zelf worden 
aangepast. Deze uren staan in het overzicht onder open.  
 
Wanneer een urenbriefje is afgekeurd door de opdrachtgever, krijgt u hierover per e-mail bericht. U 
kunt vervolgens inloggen en in het menu home ziet u welke uren zijn afgekeurd. Door vervolgens op 
invullen te klikken, ziet u rechts bovenaan de reden van afkeuring staan. U kunt de uren aanpassen, 
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opslaan en opnieuw aanbieden. Mocht u vragen hebben omtrent de afkeuring, neem dan contact op 
met uw goedkeurder. 
 
Wanneer uren in de verkeerde week zijn ingevuld, kunt u dit als volgt aanpassen; 

• Ga naar het betreffende urenbriefje 
• Zet de uren op 0 
• Klik op opslaan 
• Klik op het tabblad urenbriefjes 
• Kies vul een nieuw urenbriefje in 
• Kies de juiste week 
• Voer de uren opnieuw in zoals beschreven in hoofdstuk 4.1 

 
4.4 Urenbriefje al aangeboden maar wel wijzigingen nodig  
 
Wanneer een urenbriefje reeds is aangeboden en verwerkt, maar onjuist blijkt te zijn of er ontbreken 
nog uren, neem dan contact op met JobMotion. Wij kunnen dit urenbriefje voor u terugzetten, zodat 
u de uren kunt aanpassen.  
 

 
 

H5. Reiskosten en onkosten   

5.1  Reiskosten en onkosten   
Het kan zijn dat je reiskosten of onkosten (zoals koffie, thee, lunch) mag declareren bij je 
opdrachtgever. Wanneer je opdrachtgever JobMotion akkoord heeft gegeven voor het kunnen 
declareren van deze onkosten kan je deze online declareren. Reiskosten worden vergoed per 
kilometer of per bedrag (bijv. wanneer je met het OV reist). Onkosten zoals eten en drinken vindt je 
terug in UB Plus Online als ‘’Vergoeding diversen’’.  
 
Let op: wanneer JobMotion géén akkoord heeft van jouw opdrachtgever om onkosten te declareren 
heb je niet de optie om dit online bij ‘’onkosten’’ (zie print screen hieronder) te declareren. Echter, je 
kan altijd een bijlage uploaden, ook al kan je online géén onkosten declareren. Let hierbij dan dus op 
dat wanneer je uren declareert en een bijlage uploadt, bijvoorbeeld een overzicht van je reiskosten, 
zonder daadwerkelijk het invoeren van onkosten (zie uitleg hieronder), wordt met deze bijlage niets 
gedaan door ons systeem. Je bijlage is dan een ‘’loos’’ bestand en wordt niet afgelezen als een 
bedrag.  Je onkosten worden dan dus niet uitbetaald.  
 
Onkosten declareren gaat als volgt:  

• Selecteer het soort onkosten welke je wil declareren (reiskosten/vergoeding diversen). Zie 
print screen.  

• Vervolgens geef je aan op welke dag je de onkosten gemaakt hebt; dit geef je aan in het 
uitklapmenu wat naast het soort onkosten staat.  
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• Bij aantal voer je het hele bedrag in. Stel je hebt €10,55 aan reiskosten gemaakt dan voer je 
bij aantal in 10.55. 

• Vermeld altijd bij ‘’verantwoording’’ waar de onkosten op slaan.  
• Upload bij ‘’bijlagen’’ een bewijs van je onkosten, zoals je reisoverzicht van de NS of je 

bonnetjes van een lunchzaak. Op deze manier kan je goedkeurder controleren of jouw 
onkosten kloppen.  

• Vergeet na dit alles niet op ‘’opslaan’’ te klikken (zowel bij het kopje ‘’onkosten’’ als bij 
‘’bijlagen’’ als bij ‘’uren’’)  

• Wanneer je alles hebt ingevoerd (uren/reiskosten/onkosten diversen) en opgeslagen, klik 
dan op ‘’aanbieden’’ zodat je goedkeurder je declaraties kan goedkeuren.  
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5.2 Verschil tussen OV-kosten en kilometervergoeding:  

JobMotion krijgt van de opdrachtgever door of je reiskosten per bedrag of per kilometer moeten 
worden vergoed. Hoe je een gewoon bedrag (zoals dat van een treinkaartje) moet declareren, staat 
hierboven beschreven.  
 
Bij een kilometervergoeding werkt het invoeren van de onkosten hetzelfde, behalve dat je bij de 
kilometervergoeding niet het gehele bedrag invoert maar je aantal kilometers. Dus als je 65 
kilometer wil declareren, dan voer je bij ‘’aantal’’ 65 in. Het systeem rekent dan zelf uit hoeveel je 
ontvangt (€0.19 per kilometer).  
 
 

H6. Overige  
_______________________________________________________ 

6.1  Ziekte-uren 
Wanneer u ziek bent, dient u zich ziek te melden bij JobMotion en bij uw opdrachtgever. Indien van 
toepassing, worden ziektedagen uitbetaald. De eerste ziektedag is een verplichte wachtdag, deze 
wordt niet uitbetaald. Daarna mogen ziekte-uren worden opgenomen (91% uitbetaald).  
 
Let dus bij ziekte goed op het verschil tussen de wachtdaguren (zie dit als ‘’eigen risico dag’’) en de 
ziekte-uren. De consulent past dit indien nodig aan en heeft hiervoor géén toestemming nodig van u 
of uw goedkeurder.  
 

6.2  Feestdagen 
De verplichte sluitingsdagen (ADV dagen) van de Universiteit Leiden en de lokale feestdagen krijgt u 
geen loon doorbetaald. Als u wel salaris wilt ontvangen, moet u zelf vakantie-uren opnemen. 
 

 
Verplichte vrije dagen: De vrijdag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw.  
 
De lokale feestdagen zijn:  

• Drie oktober 
• Goede Vrijdag 
• Bevrijdingsdag (behalve in lustrumjaar) 

 
 
Op de officiële feestdagen krijgt u loon doorbetaald als u normaliter op deze dagen had moeten 
werken. U hoeft hier dus geen vakantie-uren voor op te nemen. Indien van toepassing, zal JobMotion  
deze uren voor u verwerken. 
 
Officiële feestdagen:  

• Nieuwsjaardag 
• Tweede Paasdag 
• Hemelvaartsdag  
• Tweede Pinksterdag 
• Beide kerstdagen  
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• Koningsdag 
• In lustrumjaren Bevrijdingsdag  

 
 

6.3  Vakantie-uren 
Als er reserveringen opgebouwd worden (dit kunt u onderaan uw loonstrook zien), kunt u vakantie-
uren laten uitbetalen door deze in UBplusOnline in te voeren. Op uw laatste loonstrook is zichtbaar 
hoeveel vakantie-uren u heeft staan. Bouwt u geen reserveringen op, dan worden vakantie-uren 
altijd tegelijk met uw salaris uitbetaald. 
 

6.4  Ploegenuren 
Wanneer u ’s avonds of in het weekend werkt, kan het zijn dat u hiervoor toeslag krijgt. Vul de 
betreffende uren in het juiste veld onder ploegenuren. 
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