
 
 
                 Van, voor en door professionals 

Aan de slag met e-UUR 2.0 

 

Het scherm van e-UUR voor flexkrachten zit er als volgt uit: 

 

 
 

Aan de linkerkant ziet u het dashboard waar u onder meer een urenbriefje kan aanmaken 

en uw urenhistorie kan bekijken. U opent de betreffende onderdelen door op de (tiles) 

knoppen te klikken. Aan de rechterkant ziet u een verticaal menu, dat we de stream 

noemen. In deze stream zijn al uw urenbriefjes en loonstroken terug te vinden. De 

stream is te vergelijken met een tijdslijn, zoals wellicht bekend is van Facebook – nieuwe 

items staan bovenaan en oudere onderaan. Bovenaan de stream zijn een aantal iconen 

terug te vinden: 

 

 
 

Deze iconen hebben de volgende functionaliteit: 

 

Zoek:  Hiermee kunt u in uw stream zoeken naar urenbriefjes of documenten. 

Aangezien uw stream het complete archief van al uw urenbriefjes en 

documenten bevat, is dit een zeer handige functionaliteit. 

Profiel:  Hiermee komt u op een pagina waar u onder meer kunt u zien met welke  

(naw-)gegevens u in het systeem staat. Ook kunt u hier uw wachtwoord 

wijzigen. 

Help:   Hiermee opent u de Help-pagina. Op deze pagina is onder meer de ‘Stel 

een vraag’-functionaliteit terug te vinden, zoals u die al kent uit e-UUR 1.0. 

Uitloggen:  Hiermee logt u uit. 

 



 
 
                 Van, voor en door professionals 

 

Uren schrijven 

 

U maakt snel een urenbriefje aan door op de til (knop) Uren invullen te klikken. Het 

urenbriefje dat dan wordt geopend ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Nu kunt u uw uren invullen. U kunt een extra rij/dag aanmaken door rechts in het 

urenbriefje op het rond plusje te klikken. Bovenin het urenbriefje vindt u de knoppen om 

het urenbriefje op te slaan of aan te bieden. Onder Overige acties vindt u de 

mogelijkheid om gebruik te maken van het standaard urenbriefje, zoals u gewend bent 

uit e-UUR 1.0. 

 

 


