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CAO 
 

 

Vastlegging CAO gegevens bij plaatsing 

 

Bij een plaatsing zijn de velden CAO en CAO loon toegevoegd. Verder is het veld met het uren-

aantal veranderd van een keuzelijst naar een vrij veld. 

Er staan nu dus vier velden bij de plaatsing die met de CAO te maken hebben: 

1 - CAO van inlener toepassen (J/N) 

2 - CAO  

Een keuzelijst met de CAO's die bij de betreffende klant horen 

3 - Aantal uren per week  

Een vrij veld, welke automatisch ingevuld wordt door het kiezen van bovenstaand CAO veld. Het is 

echter mogelijk om ervan af te wijken op plaatsingsniveau 

4 - CAO loon 

Het minimale brutoloon volgens de CAO voor deze plaatsing. Indien het werkelijke brutoloon lager 

is dan deze waarde, geeft Regelneef een rode waarschuwing bij het opslaan, waardoor opslaan 

wordt verhinderd. 

 

CAO tabel 

 

Het aantal uren per week in deze tabel werkt niet meer met een vaste keuzelijst, maar via een vrij 

veld. 

 

 

Contractfase uitbreidingen 
 

 

 

De specificatie van de verschillende contractperiodes bij een uitzendkracht is verhuisd van de tab 

Algemeen 2 naar een apart scherm. Dit scherm is nu vanaf de eerste tab Algemeen te openen, 

door te klikken op het - eveneens nieuwe - veld waarin de huidige contractfase wordt getoond. 

 

In het nieuwe scherm met de contractfases van een uitzendkracht is het volgende aangepast: 

 

 Bij fases waarin het aantal gewerkte weken van toepassing is, kan nu een aantal instroomweken 

vastgelegd worden. Dit is het aantal weken dat een uitzendkracht (bijvoorbeeld bij een ander 

uitzendbureau) reeds in deze fase heeft gewerkt. Dit aantal wordt dan meegeteld in de bepaling 

van het aantal gewerkte weken. 

 
 Bij fases waarin het aantal gewerkte weken van toepassing is, wordt nu ook vermeld wat het 

maximum aantal toegestane werkweken is. 

 
 Voor NBBU zijn datums voor de fases 3/5 en 3/6 toegevoegd. Deze fases zijn toegestaan vanaf 1 

juli 2015 (dit wordt ook in het scherm vermeld). 
 
 

 



 
Aanpassingen in Regelneef 7.4.0  Pagina 2 van 4 

 

 
 

Automatische telling van het aantal gewerkte weken 

 

Op basis van de ingevulde gewerkte uren in de werkbrieven houdt Regelneef voortaan automatisch 

het aantal gewerkte weken bij, mits het gaat om fases waarin dat van toepassing is (NBBU 1, 2A 

en 2B en ABU A). In dat geval wordt op de tab Algemeen van een uitzendkracht, bij de 

contractfase, ook vermeld hoeveel weken er gewerkt zijn en hoeveel er maximaal toegestaan zijn. 

 

Het aantal gewerkte weken wordt als volgt bepaald: 

 Het aantal weken waarin minstens 1 declarabel uur is genoteerd in de werkbrief, sinds het begin 

van de contractfase; 
 Vermeerderd met het eventueel ingevulde aantal instroomweken voor de betreffende fase. 

 

Weergave van fasestatus in lijsten 

In Overzicht uitzendkrachten en de Planlijst uitzendkrachten is een nieuwe kolom beschikbaar: 

Fasestatus. Deze kolom geeft aan wat het momenteel aantal gewerkte weken is en hoeveel er 

toegestaan zijn. Voor de fases waar de weektelling niet van toepassing is wordt alleen de 

einddatum van de lopende fase getoond (mits ingevuld bij de uitzendkracht). 
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Fasesignalering op basis van gewerkte weken 

 

De (automatische) signalering Einde contractdatum blijft zoals deze is. Er is echter nu een tweede 

soort signalering, met de naam Einde contractfase. Deze werkt alleen op de fases waar het aantal 

gewerkte weken van toepassing is. Standaard staat ingesteld dat voor deze signalering 28 dagen 

vooruit wordt gekeken. Dit wordt gezien als 4 weken. Een uitzendkracht die nog maar 4 gewerkte 

weken te gaan heeft in zijn fase, zal dan worden getoond in de signalering. 

 

 

Overzicht uitzendkrachten 
 

 

Een contactmemo invoeren bij meerdere uitzendkrachten tegelijk 

 

Deze functie, welke al bestond in de planlijst uitzendkrachten, is nu ook beschikbaar in Overzicht 

uitzendkrachten. Bij de knop Multi Wijzigen is de functie toegevoegd via een uitklapmenu. 

 

 
 

Beschikbaarheid via kalender, vanuit Overzicht uitzendkrachten 

 

Om de beschikbaarheid van een uitzendkracht via de kalender snel te kunnen muteren, zijn de 

volgende mogelijkheden toegevoegd: 

 Een nieuwe kolom Beschikbaarheid via kalender, waarmee direct zichtbaar is of die registratie 

aangeschakeld is voor de uitzendkracht 
 De mogelijkheid om te dubbelklikken op deze kolom. Indien de waarde ja in de kolom staat, 

wordt direct het mutatiescherm voor de beschikbaarheid geopend, in plaats van het detailscherm 

van de uitzendkracht.  

 

 

Mandagenstaten - Inleen 
 

 

Mandagenstaten nu ook met opbrengst en marges 

 

Deze module is aanvankelijk bedoeld om inzicht te krijgen in de kosten van ingeleende 

uitzendkrachten, op basis van de urenbrieven en de uurlonen van deze mensen, in een bepaalde 

week. Deze gegevens worden uitgesplitst per urensoort weergegeven. 

Naast de kosten kan deze module nu ook de opbrengsten - op basis van het klanttarief - laten zien 

en ook het verschil daartussen. Net zoals de kosten worden de opbrengsten uitgesplitst naar de 

verschillende urensoorten. Ook zijn er samenvoegvelden beschikbaar voor het totaal van de 

kosten, opbrengsten en marge per uitlener.  
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Voor deze aanpassingen zijn voor de duidelijkheid een aantal samenvoegcodes van de 

mandagenstaten veranderd qua naam. Regelneef heeft uw bestaande layout(s) hiervoor 

automatisch aangepast.  

Tevens zijn er twee voorbeeld layoutbestanden toegevoegd die gebruik maken van van deze 

nieuwe mogelijkheden. Deze layoutbestanden kunt u vinden in de submap 'Reports' van de map 

waar uw Regelneef programma staat. Deze bestanden zijn: 

 layout Mandagenstaat Inleen - Margelijst ZZP.doc 
 layout Mandagenstaat Inleen - Inkooporder ZZP.doc 
 

 

Diversen 
 

 

Ondersteuning kleine letters in ID nummer 

Het veld voor de ID en paspoort zet voortaan de invoer niet meer automatisch om naar 

hoofdletters. Dit is omdat nieuwere ID kaarten ook kleine letters blijken te bevatten. 

 

 

Land bij bemiddelaar 

Bij een bemiddelaar kan nu ook het land worden vastgelegd. 

 

Planlijst - en planbord accommodaties 

Er zijn nu kolommen beschikbaar voor het tarief en de tariefperiode, zoals deze ingevuld zijn in de 

accommodatieplaatsing. 

 

Bepaling weeknummer 

Het weeknummer werd in bepaalde gevallen 53, terwijl dat 1 moest zijn. Dit is verholpen. 

Bestaande werkbrieven met als startdatum 29-12-2014 zijn automatisch gecorrigeerd naar 

weeknummer 1. 

 

Diversen 

 Excel klantenlijsten met sortering op klantnaam gaven een foutmelding (bij gebruik van SQL 

Server 2012/2014). Dit is verholpen. 
 In bepaalde gevallen werkte het zoeken naar uitzendkrachten met een combinatie van 

certificaten niet correct. Dit is verholpen. 
 


