WIJZER MET UREN

Hi collega,
We maken het je graag zo makkelijk mogelijk. Daarom vind je op onze website de online urenportal, het
periodeoverzicht en het Building Heroes handboek.
Om in te kunnen loggen op de portal ga je naar de website vanhet urenportaal. Hier log je in met:
Gebruikersnaam: het bij ons bekende privé e-mailadres
Wachtwoord: welke je hebt aangemaakt via de activatielink
De activatielink vind je in de mail van contracten@buildingheroes.nl met onderwerp ‘Welkom op het thuishonk
voor de helden in bouw en infra - Building Heroes’. Als je bent ingelogd, krijg je het volgende scherm te zien:

DASHBOARD
Dit is de homepagina van het urenportal. Hier staat in het kort uitgelegd hoe de portal werkt.
MIJN PROFIEL
Hierin kun je jouw persoonlijke gegevens wijzigen.
UREN REGISTRATIE
Hier kun je jouw gewerkte uren indienen. Hoe je dit precies doet, lees je onder het kopje ‘Uren registratie’.
WACHTWOORD WIJZIGEN
Rechtsboven in de portal kun op je naam klikken. Je krijgt dan twee opties: wachtwoord wijzigen of uitloggen.
Je klikt op wachtwoord wijzigen en vult vervolgens een keer het oude wachtwoord in en daarna twee keer het
nieuwe wachtwoord. Vervolgens klik je op opslaan en is je wachtwoord gewijzigd.

UREN REGISTRATIE
Hier vul je de weekstaten in met gewerkte uren/reiskosten/declaraties et cetera.

Aan de slag!
1. Bij week vul je de betreffende week in welke je gaat declareren. Bijvoorbeeld week 1.
2. Bij jaar vul je het betreffende jaar in. Bijvoorbeeld 2021.
3. Klik op √ Weekstaat invoeren
Je krijgt vervolgens onderstaand dashboard te zien:

Handig om te weten!
1. Onder plaatsing kan je kiezen uit de meerkeuze Intern of jouw plaatsingsnummer, opdrachtgever
en functie..
2. Er zijn verschillende declaratietype:
Jouw plaatsingsnummer, opdrachtgever en functie

Intern

Normale uren

Wachtdag [eerste 8 uur bij ziekte]

Extra uren

Ziekte

Reiskosten per dag

Dokter/tandarts

Reiskosten eenmalig

Vakantie/verlof

Woon-werk verkeer [km]

Feestdagen

Werk-werk verkeer [km]

Bijzonder verlof

Onkostenvergoeding WKR

Onbetaald verlof

3. Omschrijving hoef je in principe niet in te vullen, tenzij jij dit zelf nodig acht voor jouw leidinggevende, welke de
uren accordeert.
4. Alles in de portal gaat per uur. Als voorbeeld: wanneer je een dag vakantie opneemt vul je altijd het aantal uur in
dat je normaal op de betreffende dag zou werken.

5. Je kunt meerdere regels toevoegen voor verschillen de declaratie type. Zie afbeelding hieronder voor een
voorbeeld.

DECLARATIETYPE
1. Normale uren zijn de door jouw gewerkte uren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
2. Extra uren zijn de door jouw extra gewerkte uren. Dit zijn de uren bovenop de overeengekomen uren zoals
in jouw arbeidsovereenkomst. Deze uren kunnen echter alleen gedeclareerd worden met goedkeuring van de
opdrachtgever.
3. In onderstaand schema staat in het kort uitgelegd wanneer je wat dient in te vullen als het gaat om
reiskosten.. Als dit niet duidelijk is, kun je het nalezen per optie.

Reiskosten per dag

Wanneer vul je dit in?

Wat vul je in?

Als in artikel 11.1 van jouw

Je vult het cijfer 1 in onder de

arbeidsovereenkomst de reiskosten betreffende dag.
per dag staan beschreven.
Reiskosten eenmalig

Als in artikel 11.1 van jouw

Aantal euro’s [zie toelichting

arbeidsovereenkomst een OV-

hieronder].

vergoeding staat beschreven.
Kilometer woon- werk

Als in artikel 11.1 van jouw

Aantal kilometers van de

arbeidsovereenkomst staat

betreffende dag.

beschreven dat je per kilometer
betaald krijgt.
Kilometers werk- werk

Als je naast woon-werk verkeer

Aantal kilometers van de

ook zakelijke kilometers maakt

betreffende dag.

voor het werk.
Let op! Het is voor de salarisadministratie belangrijk dat je totaal aantal normale uren + andere declaratietype’s
(op de “extra uren” na) overeenkomen met de uren per week in je arbeidsovereenkomst.

Reiskosten eenmalig
Dit is bijvoorbeeld een bedrag dat je per maand vergoed krijgt en gaat per euro. Als voorbeeld: een werknemer
krijgt per maand een bedrag van 305,22 euro vergoed voor de OV-kosten. Er dient dan 305,22 ingevuld te
worden op een willekeurige dag. Het maakt niet uit onder welke dag en welke week je dit bedrag invult. In de
bijlage voeg je een factuur/bon toe.
4. Onkostenvergoeding WKR zijn bijvoorbeeld [eenmalige] parkeerkosten. Deze vul je in per euro. In de bijlage
dien je een factuur/bon toe te voegen van de gemaakte kosten.
5. Ziekte dagen gaan in vanaf de tweede dag dat je ziek bent zoals vermeld in artikel 17.3 van jouw
arbeidsovereenkomst. Jouw eerste ziekte dag vul je in onder wachtdag. Je vult het aantal uren in dat je normaal
op de betreffende dag zou werken.
6. Dokter/tandarts zijn de uren die je hebt besteed bij de dokter of tandarts tijdens werktijd. Bezoek aan de
dokter of tandarts wordt door Building Heroes vergoed tot een maximum van 8 uur per jaar zoals vermeld in
artikel 10.7 in jouw arbeidsovereenkomst.
7. Vakantie/verlof zijn de uren die je vrij neemt van werk. Zorg ervoor dat dit altijd in overleg is met de
opdrachtgever. Wederom vul je het aantal uren in dat je normaal op de betreffende dat zou werken.
8. Feestdagen gebruik je wanneer de officieel erkende feestdagen op een doordeweekse werkdag valt.
Wederom vul je het aantal uren in dat je normaal op de betreffende dag zou werken.
9. In artikel 28.2 van de ABU-CAO vind je extra toelichting over momenten wanneer je recht hebt op bijzonder
verlof.
10. Onbetaald verlof zijn de uren die je vrij hebt genomen maar waarvoor je geen vakantiedagen opneemt en
deze uren dus niet uitbetaald zult krijgen. Dit is alleen mogelijk met toestemming van Building Heroes.
11. Uren geen opdracht zijn de uren die je niet hebt gewerkt omdat je op dat moment geen opdracht hebt. Dit
is alleen mogelijk met toestemming van Building Heroes.
TIMESHEET VERSTUREN
Wanneer je alle declaraties hebt ingevuld klik je op verstuur timesheet. Let wel, je kunt de timesheet eenmaal
verstuurd niet meer aanpassen. Controleer dus goed of je alles correct hebt ingevuld. Als je weer naar
urenregistratie op de homepagina gaat, kun je nagaan of de registratie van de betreffende week is gelukt.
Mocht je nu toch een weekstaat hebben verstuurd die niet correct is ingevuld, dan kan je een mail sturen naar
uren@buildingheroes.nl.
Je dient dus per week een urenstaat in. Wij raden aan dit elke vrijdag te doen voor de betreffende week. Op de
website vind je het periodeoverzicht met de uiterlijk data voor het indienen van de urenstaten in verband met

de verloning.
BIJLAGE
Voor het invoegen van een bijlage voor bijvoorbeeld het declareren van OV-kosten of onkosten WKR ga je naar
onder aan de timesheet.

WACHTWOORD VERGETEN
Klik op de link wachtwoord vergeten linksboven op de homepagina en vul vervolgens jouw gebruikersnaam in
[privé e-mailadres]. Jij krijgt dan een mail toegestuurd met een link om je wachtwoord te resetten.

