
UPDATE
Nieuwsbrief van Mo-HR

Het is voorjaar en de zomer staat voor de deur. 

De vakantiekriebels komen weer op, maar of we ook

daadwerkelijk weg kunnen in de zomer hangt af van de

Corona regels.

Dat is iets wat ons allemaal bezig houdt. Het valt ons daarom

ook op dat er veel vakantiedagen nog niet zijn aangevraagd of

wellicht nog niet geboekt in MO-HR online. 

Het leek ons tijd om jullie een update te geven over

vakantiedagen en Corona.

Wat staat je als werkgever te wachten?

Let op: Wanneer je niet OP vakantie kunt, wil het niet zeggen

dat je MET vakantie kunt:-))) 

Daarnaast heeft MO-HR een personele groei door gemaakt

zodat we je nog beter en breder kunnen ondersteunen op HR

vlak. Graag stel ik ze hier aan je voor.

Veel lees plezier en een fijne zomer gewenst.

Stay safe!
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Het is weer voorjaar

Monique Heijtel

VERLOF SALDO

OP VAKANTIE NAAR
RISICO GEBIED

VACCINEREN ONDER
WERKTIJD

VIDEO: VAKANTIE UREN.
HOE ZIT DAT OOK AL
WEER?

I N  D I T  N U M M E R

https://www.mo-hr.nl/kennismaken/overons/


Formeel mogen we als werkgever niet controleren wat een

werknemer in zijn vrije tijd doet. 

Als werkgever mogen we wel aangeven dat wij niet adviseren

niet naar een gebied te reizen waar code oranje of rood geldt. 

De consequentie kan dan zijn dat je als daar toch naar afreist, de

thuisquarantaine voor eigen rekening is. 

Dat wil zeggen dat je daar ook extra verlof voor dient op te

nemen, dan wel geen recht hebt op loondoorbetaling.

Op vakantie naar
risicogebied

VAKANTIE UREN. 
HOE ZIT DAT OOK AL WEER?

Regelmatig krijgen we de vraag: Vakantie uren. Hoe zit dat ook al weer? Daarom hebben we een video gemaakt

die jou als werkgever niet alleen de opbouw laat zien maar ook een paar tips bij het managen daarvan. 

Bekijk de video hier
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We hebben de verlofsaldo’s online gecheckt. Het valt ons op

dat er veel vakantiedagen nog niet zijn aangevraagd of

wellicht nog niet geboekt in MOHR online. 

We hebben vorig jaar rekening gehouden met annuleringen

van vakantieaanvragen, waardoor van sommigen de

verlofsaldo's nog flink zijn, wil ik jullie toch (hierbij tijdig)

wijzen op het opnemen van een vakantie.

Lees meer....

Verlofsaldo

Vaccineren 
Als werkgever mag je je werknemers vragen om zich buiten

werktijd te laten vaccineren.

Is dit niet mogelijk, dan kan je vragen of ze bij het inplannen

van een afspraak deze zoveel mogelijk aan het begin of eind

van de werktijd kunnen plannen. Lukt dat niet dan vraag je

ze hiervoor om verlofuren op te nemen. 

https://www.mo-hr.nl/vakantie-uren-hoe-zit-dat-ook-al-weer/
https://www.mo-hr.nl/verlofsaldo/

