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Mijn Tijden  

Overzicht 
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• Opvolger van huidige registratiesysteem Xtremis (einde 
contract met leverancier) 

• Voordeel: zelfde weergave als loonsysteem 

 

Wat is Mijn Tijden 

Wat is “Mijn Tijden” 

3 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



• Geen structuur in het werkrooster 

• Dagelijks in en uitboekingen in Mijn Tijden 

• Voor loonafsluit alle boekingen ingevoerd (zie website 
https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60inuwbedrijf 
voor kalender loon afsluit) 

• Max. 11u/dag werken 

• Toeslag “geld” indien na 22u en of in het weekend 

• Plusuren teller  

 Saldo is jaar overschrijdend geldig 

 Uit dienst positief saldi wordt niet uitbetaald 

 Uit dienst negatief saldi wordt ingehouden vakantiegeld uit 
dienst  

 

 

Soorten werkroosters 

1. Flex rooster 
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• Vaste werkrooster 

• Werkervaringsklant werkt wekelijk volgens een vast patroon  

• Alvorens “Plan A” wordt ingezet, wordt er een fictief 
werkrooster ingezet (loon),Er is een termijn van 2 weken 
voorzien. 

• “Plan A” wordt centraal (personeelsdienst) structureel 
verlengd 

• Wijziging “Plan A” via mail naar werkgeverscel. Indien 
aanvraag is goedgekeurd wordt plan A aangepast 

• Wat wel in mijn Tijden; 

 Verlofaanvraag 

 Vorming tijdens werktijd 

 Meerprestaties (rekening houdend met plan A) 

 … 

 

Soorten werkroosters 

2. Plan A beheer centraal 
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• Geen vast werkrooster, maar wel op voorhand een planning 
gekend 

• Werkervaringsklant werkt wekelijk volgens een vast patroon  

• Werkgever zet zelf minimum 2 weken op voorhand planning 
in “Plan A”. Deze is nadien zichtbaar in mijn tijden 

• Planning is loongestuurd en moet aanwezig zijn  

• Planning in “Plan A” kan niet in het verleden aangevuld 
worden 

• Wat wel in mijn Tijden; 

 Verlofaanvraag 

 Vorming tijdens werktijd 

 Meerprestaties (rekening houdend met plan A) 

 … 

 

Soorten werkroosters 

3. Plan A beheer Werkgever 
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• LG binnen Stad Antwerpen 

• Art.60 medewerkers vallen onder bevoegdheid van een 
leidinggevende die ook reguliere medewerkers van de stad 
Antwerpen aanstuurt 

Behandelaarsrol / Leidinggevende rol 

Leidinggevende 
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Behandelaarsrol/Leidinggevende 

Behandelaarsrol 
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• Beperkte toegang in tijd :

 Afhankelijk duur TBS

 Uitzondering: alle toegangen lopen tot eind 2019

• Externe Werkgevers

 Problemen bestaande ad-account

• https:/ /www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/fi
les/documents/U_kan_niet_meer_aanmelden.pdf

 Nieuwe behandelaar aanvragen?
https://www.ondernemeninantwerpen.be/document/behandelaar-mt-aanvragen

• Binnen Stad Antwerpen:

 Enkel LG voor art.60 medewerkers



Hoe aanmelden in Mijn Tijden 

www.mijntijden.antwerpen.be 
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Mijn Tijden/Startscherm 

Medewerkers oproepen: via rol Leidinggevende of rol 
Behandelaar  

10 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden/Startscherm 

Medewerkers oproepen 

11 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden/Mijn Tijden 

Overzicht van 3 functionaliteiten: Mijn Tijden – Tellers - Kalender 

12 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden/Mijn Tijden 

Functionaliteit 1 “Mijn Tijden” 

• Overzicht wat je medewerker zelf registreert en aanvraagt in 
Mijn Tijden.   

• Leidinggevende of behandelaar geeft goedkeuring 

• Weinig van toepassing voor onze klanten 

13 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden/Tellers  

Functionaliteit 2: Tellers 

14 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 

Saldo vormingsuren 



• Kort verlof van meer dan 1 dag:  

• vb: overlijden van bloedverwant, huwelijk 

-> automatische teller,  bevat het aantal uren                             
waarop de klant recht heeft. 

• Kort verlof van 1 dag: aanvragen via functionaliteit Kalender -> 
afwezigheden 

 vb: communie  

https://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents
/toepassingsmodaliteiten_2019_01_01.pdf 

Nieuw: 

Geen papierenattest meer 

Bewijsstuk opvragen tot 1 jaar na gebeurtenis 

Mijn Tijden/Tellers 

Tellers/kort verlof 

15 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden/Kalender 

Kalender/vakantie aanvragen 

www.youtube.com/watch?v=HmraaoUBrWk&feature=youtu.be 

Kort verlof: maximum 1 dag via functionaliteit Kalender 

16 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden/Kalender Tijden 

Kalender/vakantie : Vakantie ingeven  

17 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden/Kalender 

Kalender/Ziekte (ingeven door Info+ ) 

18 https://www.ondernemeninantwerpen.be/artikel60 



Mijn Tijden / Taken  

Situatie 1: een aanvraag goedkeuren 
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Bij Taken kan je alle aanvragen 

terugvinden van jouw medewerkers, 

bijvoorbeeld vakantieaanvragen. 



Mijn tijden/Taken 
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Je kan een aanvraag aanvinken en op Goedkeuren 

klikken. 



Mijn Tijden/Taken 
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Je krijgt deze melding. Klik op 
Goedkeuren om de aanvraag 
definitief goed te keuren. 

 

 

 

 

 

 



Mijn Tijden/Taken 
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• Handboek via ondernemen in Antwerpen; 

• https://www.ondernemeninantwerpen.be/site
s/default/files/documents/Handleiding_Mijn_
Tijden_Behandelaars_3.pdf 

 

 

Mijn Tijden/Handboek  
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Mijn Tijden/ Vragen 

Ocmw_acsi_werkgeverscel@antwerpen.be 



Dank voor uw aanwezigheid 


