
 
 
                 Van, voor en door professionals 

 

Aan de slag met e-UUR 2.0 

 

Het scherm van e-UUR voor u als inlener ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Aan de linkerkant ziet u het dashboard waar u onder meer uw urenhistorie, verlopen 

documenten, ontbrekende urenbriefjes, openstaande urenbriefjes en nieuwe documenten 

kunt inzien. Ook kunt u met de tile (knop) Uren rapporteren eenvoudig een 

gespecificeerde rapportage maken. 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 alle urenbriefjes, documenten, flexkrachten en plaatsingen 

te zien. De stream is te vergelijken met een tijdslijn, zoals wellicht bekend 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 zoeken naar urenbriefjes, documenten, flexkrachten of 

plaatsingen.  

Beheer: Onder Beheer kunt u uw bedrijfsgegevens bekijken en gebruikers 

toevoegen. 

Profiel: Hiermee komt u op een pagina waar u onder meer kunt 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, en kunt u een tour door e-UUR 

maken. 

Uitloggen:  Hiermee logt u uit. 

 



 
 
                 Van, voor en door professionals 

 

Urenbriefjes accorderen 

 

U kunt vanuit e-UUR gemakkelijk urenbriefjes accorderen. Rechts in uw stream vindt u 

altijd een overzicht van alle urenbriefjes waarmee u nog iets moet doen. Deze briefjes 

zijn te herkennen aan een geel driehoekje met een uitroepteken erin. Wilt u een 

urenbriefje goedkeuren? U opent het betreffende urenbriefje door er in de stream op te 

klikken, controleert de uren van de flexkracht(en), vinkt aan voor welke flexkracht(en) u 

de uren wilt accorderen en klikt vervolgens op Goedkeuren. Niet alleen krijgt u 

vervolgens rechts onderin een melding dat u het urenbriefje heeft goedgekeurd, ook ziet 

u in de stream dat u deze actie heeft uitgevoerd. Zoals u ziet is het gele driehoekje met 

het uitroepteken verdwenen. 

 

 

 
 

 

 

 

 


