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1 Algemene informatie 

In dit hoofdstuk verschaffen we algemene informatie over de Verlofkaart in Excel. 

1.1 Systeem overzicht 

Een intelligent verlofregistratiesysteem voor het mkb:  

▪ Een op Excel gebaseerde verlofregistratie op een Windows of macOS Platform. 

▪ Tabellarisch systeem voor het eenvoudig registreren van medewerkers, het vastleggen 

van verlofaanvragen en tijd-voor-tijd en het maken van verlofoverzichten. 

▪ Handige ingebouwde integriteitscontroles 

▪ Complete verlofregistratie in één bestand. 

▪ Simpele, maar duidelijke rapportages incl. verlofkaarten, maand- en weekoverzichten. 

▪ Professioneel ontworpen rapportages. 

▪ Documenten snel opslaan als pdf-document. 

1.2 Gebruiksvoorwaarden 

Esset Financial Services geeft je toegang tot diverse bronnen op de website 

www.boekhoudeninexcel.nl, inclusief documentatie en andere 

productinformatie, downloads, communicatieforums en andere diensten, tools 

en voorbeelden. Alle documenten en bronnen zijn onderworpen aan de volgende 

gebruiksvoorwaarden, tenzij wij deze artikelen onder meer specifieke voorwaarden hebben 

verstrekt, in welk geval de meer specifieke voorwaarden voor het betreffende artikel gelden. 

Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder 

voorafgaande kennisgeving aan te passen. Zie onze disclaimer. 

1.3 Contact 

Ons primaire aanspreekpunt is ons helpdesk systeem. We beschikken niet over de mankracht 

om je telefonisch te woord te staan. Anders kunnen we onze producten niet tegen deze 

scherpe prijzen aanbieden. 

http://support.boekhoudeninexcel.nl/ 

 

https://www.excelboekhoudpakket.nl/disclaimer
http://support.boekhoudeninexcel.nl/
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1.4 Voordelen 

Heb je niet zo’n grote onderneming en wil je liever niet vastzitten aan een duur 

maandabonnement voor verlofregistratiesoftware? Maar wil je wel professioneel 

overkomen naar je medewerkers? Wil je gemakkelijk al het verlof van je personeel 

kunnen bijhouden? Wil je niet afhankelijk zijn van dure softwarepakketten? Wens je dat er 

een vereenvoudigd systeem was zodat je niet alleen tijd bespaart, maar honderden euro’s 

aan onnodige kosten, door simpel en snel de verlofregistratie te doen? 

Met behulp van Verlofkaart in Excel bespaar je kostbare tijd die je aan andere activiteiten 

binnen je onderneming kunt besteden. Vanaf nu gaat het bijhouden van verlof moeiteloos, 

zo eenvoudig als het invullen van een tabel. 

Met de Verlofkaart in Excel, kun je:  

▪ De verlofregistratie bijhouden van al je medewerkers in één tabel. 

▪ Voldoen aan de nieuwe regels verlofadministratie per 1 januari 2012! 

▪ Rekening houden met bijzondere situaties zoals compensatie voor overwerk, tijd-voor-

tijd, adv/atv-dagen etc. 

▪ Feestdagen uitbreiden met bedrijfsspecifieke verlofdagen, bijvoorbeeld de dag na 

Hemelvaart. 

▪ Automatisch verlofrechten uitrekenen van alle medewerkers op basis van in- en 

uitdiensttredingen en het aantal werkuren per week. 

▪ Direct de verlofkaart van iedere medewerker bekijken en afdrukken, zodat je ziet 

hoeveel verlofuren iemand nog heeft. 

▪ Verlofrechten per vervaldatum bijhouden en rapporteren. 

▪ Fatale fouten voorkomen dankzij de ingebouwde integriteitscontroles in de template. 

▪ Inzicht krijgen in het verlof per jaar, maand en week. 

▪ Automatisch de vakantieplanner voor het gehele jaar maken. Geen dubbele invoer. 

▪ Honderden euro’s besparen op dure verlofregistratiesoftware. Geen maandelijkse 

abonnementskosten, maar een eenmalige betaling! 
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1.5 Eigenschappen 

Verlofkaart in Excel is een alles-in-een oplossing voor de verlofregistratie voor 

het midden- en kleinbedrijf. Simpel in gebruik, makkelijk te begrijpen én zeer 

betaalbaar. Deze editie van Verlofkaart in Excel wordt geleverd met: 

▪ Volledig aanpasbare verlofrechten (pas de verlofrechten aan de situatie van je eigen 

bedrijf aan). 

▪ Ruimte voor het vastleggen van 100 medewerkers, 4.000 verlofregels en 400 

bijzondere situaties (eenvoudig zelf uit te breiden). 

▪ Vastlegging van verlof per medewerker per dag in uren en minuten (via decimale invoer, 

bijvoorbeeld: 1,25 is 1 uur en 15 minuten). 

▪ Registratie van bijzondere situaties, zoals overwerk, compensatie-uren en adv/atv. 

▪ Overzichtelijke verlofkaart per medewerker met al verlofrechten en opgenomen 

verlofuren. 

▪ Overzichtelijke menu’s om snel door het sjabloon te navigeren. 

▪ Automatische opstelling van de verlofkaart per medewerker. 

▪ Handige draaitabel om bijvoorbeeld specificaties van verlof snel te maken. Maak je 

eigen rapportage. 

▪ Praktische rapportages voor de ondersteuning van je bedrijf. Dank aan jaar-, maand- en 

weekrapportages. 

▪ Ultieme flexibiliteit: wijzig bedrijfsgegevens, medewerkers, verlofrechten, feestdagen, 

datumnotatie, logo, kleuren, lettertypen etc. 

1.6 Dimensies 

Verlofkaart in Excel bestaat uit: 

▪ 100 medewerkers 

▪ 4.000 verlofregels 

▪ 400 bijzondere situaties 
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2 Installatie 

In dit hoofdstuk leer je hoe je Verlofkaart in Excel installeert. Maak je geen zorgen, dit is 

extreem eenvoudig. Maar voordat je dat doet, zorg er alsjeblieft voor dat je computer en 

software voldoen aan de vereisten. 

2.1 Platform en software vereisten 

Vanwege de complexiteit van de formules in het pakket, ben je genoodzaakt 

Microsoft Excel te gebruiken. Nogmaals, maak je geen zorgen, je hoeft je niet 

druk te maken over deze formules. Het enige wat je hoeft te doen is blanco cellen 

vullen. 

Verlofkaart in Excel werkt met Microsoft Excel 2007 voor Windows (of nieuwer) en Microsoft 

Excel 2011 voor Mac (of nieuwer). We bevelen aan dat je de nieuwste versie gebruikt van 

Microsoft Excel, welke momenteel Excel 2019 is van de Office 365 Suite (zowel pc als Mac). 

Computer Deel Vereiste 

Computer en 

Processor 

Pc: 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64-bits processor met 

SSE2-instructieset. Mac: Intel-processor 

Geheugen Pc: 2 GB RAM 

Mac: 4 GB RAM 

Diskruimte Pc: 3,0 GB beschikbare schijfruimte 

Mac: 6 GB beschikbare schijfruimte. HFS + hardeschijfindeling (ook 

wel Mac OS Extended of HFS Plus genoemd) 

Station Geen Cd-rom-station of dvd-rom-station is benodigd 

Monitor Monitor vereiste voor pc en Mac is een 1280 x 800 resolutie. 

Operating systeem Gebruik de nieuwste versie van een besturingssysteem voor een 

optimale ervaring. 

 

Heb je geen exemplaar van Microsoft Excel? Download een gratis trial via de link hieronder: 

https://products.office.com/en-us/try 

Verlofkaart in Excel is NIET GETEST met open source software zoals OpenOffice, Google 

spreadsheets of Numbers voor de Mac. De werking kunnen we dan niet garanderen. 

https://products.office.com/en-us/try
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2.2 Installatie 

Installatie is erg simpel. Verlofkaart in Excel wordt per download aangeboden. Je 

hoeft alleen Verlofkaart in Excel op te slaan op een locatie op je harde schijf.  

Bewaar je product in een map op je harde schijf die je snel kunt vinden. 

Belangrijk 

Je moest eerst het ZIP-bestand uitpakken, voordat je ermee gaat werken in Excel. Ga naar 

de map waar je het ZIP-bestand hebt opgeslagen. Rechtsklik op het ZIP-bestand en selecteer 

Alles uitpakken. Pas nadat alles is uitgepakt open je jouw Bewindvoering template. 

Wanneer je een Excel-bestand direct opent vanuit het ZIP-bestand, dan resulteert dat 

dikwijls in een “Alleen lezen” foutmelding. 

Geen macro’s – betere beveiliging 

Verlofkaart in Excel werd opzettelijk ontworpen zonder macro’s. Er worden alleen formules 

gebruikt voor het verwerken van transacties, creëren van documenten en het opstellen van 

professioneel ontworpen dashboards en rapporten. De afwezigheid van macro’s maakt jouw 

template veel veiliger. 

Tip 1 

Sla je bestand s.v.p. op met een logische bestandsnaam (voor snelle verwijzing). Voorbeeld: 

Verlofadministratie_Bedrijfsnaam_2020-001.xlsx 

Tip 2 

Gebruik een nieuw volgnummer of referentie wanneer je jouw bestand opslaat. In het geval 

dat er iets fout gaat kun je zo altijd verder werken met een eerder opgeslagen template. Je 

hebt dan niet direct al je werk verloren. 

2.3 Back-ups 

Omdat je de template opslaat op een lokale harde schijf, maak regelmatig een 

back-up van je bestanden. Je kunt handmatig een back-up maken op een externe 

harde schijf of USB-stick. Zelf geef ik de voorkeur aan de Cloud. Omdat je al met 

Microsoft Excel werkt, heb je waarschijnlijk ook al OneDrive geïnstalleerd (Office 365 komt 

met 1 tb gratis ruimte). Als je bestanden zijn opgeslagen in de OneDrive map op je computer, 

dan worden ze automatisch geüpload in de Cloud. 
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3 Aan de slag 

Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met Verlofkaart in Excel. 

3.1 Instellingen 

In het eerste tabblad ‘Instellingen’ vul je jouw bedrijfsgegevens en kies je 

het jaar waarin je wilt gaan werken. 

Bepaal nu de standaard verlofrechten die gelden binnen jouw organisatie. 

De standaard verlofdagen gelden voor alle medewerkers. Je kunt per 

medewerker hiervan afwijken. De factor: wettelijke dagen is bepaald door de overheid. Nu 

heeft iedere Nederlander recht op minimaal 4 weken vakantie per jaar. Wijzig dit getal (4) 

alleen als de wet verandert. Zie ook de uitleg bij 4.2. 

Verder vul je bij Instellingen ook de feestdagen in die voor jouw bedrijf gelden. De standaard 

feestdagen zijn voor de eerstkomende jaren al voor u ingevuld. Voeg daar de 

bedrijfsspecifieke feestdagen aan toe. Bijvoorbeeld: de dag na Hemelvaart. 

Ieder jaar start je met een nieuwe template. 

 



Verlofkaart in Excel 

14 

 

3.2 Navigeren 

Je navigeert door Verlofkaart in Excel via het hoofmenu, het menu bovenaan ieder tabblad. 

Of navigeer via de tabbladen onderin: Instellingen, Verlofregister,Tijd-voor-tijd, 

Medewerkers, Verlofkaart etc. 
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Navigeren via het hoofdmenu 

 

Navigeren via het topmenu 

Klik op een van de icoontjes om naar het betreffende onderdeel te gaan. Klik op het witte 

huisje om weer naar het hoofdmenu te gaan. 

 

Navigeren via de tabbladen 

Klik op de tabbladen of navigeer snel met de knoppen Ctrl+PgUp en Ctrl+PgDn. 
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3.3 Algemeen gebruik 

Voor je veiligheid zijn de meeste tabbladen beveiligd (zonder wachtwoord). Op die manier 

voorkom je dat je per ongeluk formules overschrijft. Grijze cellen in de tabellen bevatten 

formules en zijn daarom beveiligd. Je hoeft alleen de witte cellen in de tabellen in te vullen 

of de blauwe selectievelden (bij sommige rapportages). 

Beveiliging verwijderen 

De beveiliging verwijder je via Controleren, Beveiliging blad opheffen. Dit is geheel op eigen 

risico. Voor het herstellen van je document kunnen kosten in rekening gebracht worden. 

Maak dus altijd eerst een back-up, voordat je de beveiliging verwijderd. 

Tabel of rapport afdrukken 

Voor alle tabbladen is het afdrukbereik optimaal ingesteld. Wil je weten hoe een tabel of 

rapport er op papier uit ziet? Klik dan op Bestand, Afdrukken. Een afdrukvoorbeeld wordt 

getoond. Je hoeft alleen nog maar op Afdrukken te klikken. 

 

Belangrijk om te weten! 

Als je iets wilt verplaatsen in Excel dan is het verstandig om dit niet te doen met Knippen en 

Plakken of het slepen van cellen. Maar gebruik Kopiëren en Plakken speciaal, waarden en 

wist de inhoud van de overbodige regels/cellen (m.b.v. de Delete-knop). 

Waarom zul je denken? Als je in Excel iets verplaatst, dan worden alle formules die naar die 

cellen verwijzen aangepast. Dit kan dus tot grote problemen leiden. Je kunt dan #VERW 

meldingen krijgen in cellen. 
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4 Wettelijke voorschriften 

In dit hoofdstuk worden in het kort de wettelijke voorschriften behandeld op basis waarvan 

dit spreadsheet is gemaakt. 

4.1 Nieuwe regels verlofadministratie per 1 januari 2012 

Verlofkaart in Excel voldoet aan de nieuwe regels verlofadministratie per 1 januari 2012. 

Vanaf 2012 wordt er verschil gemaakt tussen de ‘houdbaarheid’ van minimaal wettelijk 

verplichte dagen (4 maal het aantal werkdagen per week) en de extra dagen die een 

werkgever kan toekennen (de bovenwettelijke dagen). Vanaf 2012 vervallen wettelijke 

verlofdagen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin zij zijn opgebouwd. De 

bovenwettelijke dagen komen pas na 5 jaar te vervallen. 

Verlofkaart in Excel maakt voor jou inzichtelijk van welk saldo opgenomen vakantiedagen 

worden afgeboekt. In dit spreadsheet worden dagen automatisch afgeboekt van de dagen 

met de kortste vervaltermijn. 

4.2 Bronnen 

De officiële bekendmaking van de nieuwe wet www.overheid.nl. 

“Wet van 26 mei 2011 inzake het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum 

vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum 

vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en 

verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.” 

Algemene melding op website van de Rijksoverheid 

“U krijgt ten minste 4 keer het aantal uren dat u per week werkt aan vakantieuren. Als u 30 

uur per week werkt, heeft u dus recht op ten minste 120 vakantieuren. Tijdens uw vakantie 

betaalt uw werkgever uw loon door. U heeft ook recht op een vakantietoeslag van minimaal 

8% van uw bruto jaarsalaris. Dit wordt ook wel vakantiegeld genoemd.” 

. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden
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5 Gegevens verwerken 

5.1 Medewerkers 

Het volgende wat je invoert zijn de gegevens van alle medewerkers en hun vakantierechten. 

 

 Let even op de volgende zaken: 

▪ De eerste keer moet u nog zelf bepalen hoe het saldo verlofdagen per einde jaar is 

verdeeld (kolommen K t/m P). 

▪ In kolom Q staan de compensatieuren, tijd-voor-tijd en ADV. Deze vul je in het aparte 

register in. Deze uren vallen immers niet onder de nieuwe vakantiewetgeving per 2012 

en vervallen dan ook als laatst (vervallen dus niet). Zie ook 5.3. 

▪ Als een of meerdere werknemers afwijkende vakantierechten hebben, dan vul je dat in 

een aparte kolom in. Als bijvoorbeeld jouw organisatie standaard 25 verlofdagen kent 

en een medewerker krijgt 1 verlofdag extra, omdat hij of zij een bepaalde leeftijd heeft 

bereikt dan geef je bij deze werknemer aan dat hij of zij 26 verlofdagen heeft in kolom T 

(o.b.v. 100% FTE). 

Vul je in kolom T niks in dan geldt voor die medewerker het standaard aantal verlofdagen 

conform Instellingen. 

▪ Vanaf kolom AZ t/m BF geef je in hoeveel uur de betreffende medewerker werkt op 

welke dagen. Het totaal komt in kolom I terug. Bijvoorbeeld: maandag t/m dinsdag 8 uur 

en vrijdag 4 uur. Totaal 36 uur. Ook kun je de zaterdag en zondag gebruiken. 
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5.2 Verlofregister 

Verlofkaart in Excel is een compleet verlofregistratiesysteem. Je houdt namelijk de 

vakantiedagen bij van alle medewerkers. De historie van alle jaren wordt bewaard. 

Verlofkaart in Excel beschikt over uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden met behulp 

van filters. De verlofrechten worden automatisch berekend op basis van part-time factor, in- 

en uitdiensttredingen en het standaard aantal vakantiedagen van je bedrijf. 

In het verlofregister houd je de daadwerkelijk opgenomen verlofuren bij. 

▪ Selecteer een naam uit de lijst. 

▪ Voer de datum in 

▪ Voer het aantal opgenomen uren in 

▪ En geef eventueel een toelichting. 

▪ De kolom Check waarschuwt je als je een weekenddag, feestdag of een dag invult 

waarop iemand niet werkt. 

▪ De kolom Uren kleurt oranje op als het aantal opgenomen uren afwijkt van de standaard 

uren. Dit kan kloppen als iemand maar een halve dag opneemt (eerste regel van het 

voorbeeld). Maar als iemand standaard nul uur werkt op die dag, dan is het niet logisch 

dat iemand op die dag vrij neemt. De cel kleurt dan rood op. Weekenddagen kleuren 

blauw en feestdagen groen. 
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5.3 Tijd-voor-tijd register 

In het tijd-voor-tijd register houd je alle uitzonderingen bij. Gebruik deze tabel bijvoorbeeld 

voor: 

▪ Het toekennen van adv/atv-dagen 

▪ Het compenseren van overwerk of diensten 

▪ Het uitbetalen van vakantierechten 

▪ Het doorvoeren van handmatige correcties 
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5.4 Jaarafsluiting 

Als je alle verlofuren hebt verwerkt en het jaar is voorbij, dan begin je een nieuwe 

administratie in een nieuwe template. 

Download eventueel de nieuwste versie via jouw account: 

▪ Open een lege template 

▪ Kopieer de vaste gegevens naar de nieuwe template 

o Instellingen 

o Medewerkers (kolommen B-G en AZ-BF) 

o Vul de compensatieuren (kolom V van tabblad Saldi) in bij het tijd-voor-tijd 

register op datum 1/1 bijvoorbeeld. 

▪ Wijzig het boekjaar bij Instellingen 

▪ Vul eventueel feestdagen voor het nieuwe jaar in bij Instellingen 

▪ Neem de verlofrechten over uit de saldilijst (kolommen N-U) bij Medewerkers (K-P) 

 

 

https://www.boekhoudeninexcel.nl/kopen/mijn-account
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6 Rapportages en tips 

6.1 Verlofkaart 

De verlofkaart toont alle gegevens in een helder overzicht. In één oogopslag ziet de 

werknemer hoeveel vakantie uren hij of zij nog heeft. De kaart houdt automatisch rekening 

met schrikkeljaren. Verlofkaart in Excel maakt dit duidelijk zichtbaar voor u. 

Kies eenvoudig de naam van de betreffende medewerker (blauwe vlak) en de verlofkaart 

wordt direct bijgewerkt. 
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6.2 Saldi verlofrechten per einde jaar 

Tegen het einde van het jaar is het praktisch als je snel kunt zien wat de nog openstaande 

verlofrechten van je medewerkers zijn. 

Omdat je in het nieuwe jaar begint met een lege template wil je snel de verlofrechten over 

kunnen zetten. Dankzij dit overzicht is dat snel voor elkaar. 

 

6.3 Maandrapport 

Voor je gemak hebben we een handige maandrapportage gemaakt waarin je een maand 

selecteert en vervolgens worden de opgenomen verlofuren voor alle medewerkers getoond. 

Gebruik het filter bij Medewerker om lege rijen te verbergen. 
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6.4 Weekrapport per medewerker 

De opgenomen verlofuren worden in dit rapport getoond per week voor het gehele jaar. 

Selecteer bovenin de medewerker en de tabel wordt automatisch bijgewerkt. 
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6.5 Weekrapport 

Wil je voor een bepaalde week in één oogopslag kunnen zie wie op vakantie is? Gebruik dan 

dit rapport. Vul het weeknummer in. Als iemand standaard op een bepaalde dag niet werkt 

dan kleurt de cel donkergrijs op. 
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6.6 Vakantieplanner 

Als je de vakanties en verlofdagen van alle medewerkers hebt ingevoerd, dan heb je ook 

direct en automatisch de vakantieplanner klaar. Je ziet in één oogopslag wanneer welke 

medewerkers op vakantie zijn. Selecteer met behulp van filters eenvoudig de medewerkers 

van een afdeling of vestiging. 
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6.7 Draaitabellen 

De draaitabel is de meest krachtige tool van Excel. Maar het vraagt ook wat Excel-kennis. 

Google s.v.p. hoe draaitabellen werken want dat is te ingewikkeld om op te nemen in deze 

handleiding. Draaitabellen gebruik je om iedere rapportage die je maar wenst te 

vervaardigen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van Excel of bijvoorbeeld YouTube video’s. 

Onderstaand een voorbeeld wat je ermee kunt maken. Deze tabel toont de verlofuren per 

medewerker per maand per afdeling. Selecteer indien gewenst de vestiging linksboven. 

Draaitabellen moet je altijd eerst vernieuwen, nadat je gegevens hebt verwerkt. 

Rechtsklik ergens op de draaitabel en selecteer Vernieuwen. 
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6.8 Documenten opslaan als pdf 

Wil je een document opslaan als pdf? 

Klik dan op Bestand, Opslaan als. Geef het bestand een logische naam, bijvoorbeeld: 

Verlofkaart-Jan-2020.pdf en kies als bestandsformaat PDF (*.pdf). 

6.9 Tabellen sorteren 

Je bent niet verplicht om alle verlofuren direct in de goede volgorde in te voeren in het 

verlofregister of tijd-voor-tijd-register. Je kunt ze door elkaar vastleggen in de tabel. 

Omdat je in een beveiligd blad werk moet je net even anders werken dan normaal. Selecteer 

alleen de witte cellen, bijvoorbeeld van B14 t/m E40. Rechtsklik nu en kies Sorteren. Sorteer 

op de wijze die je wenst. 

 


