
 

 
 wij doen 

  

Handboek 
Planning in de 
Timing app 
voor de 
flexkracht 
 

 

 

 

 
Juni 2019 



Handboek Planning in de Timing app voor de flexkracht!    2 
 

Inhoud 

1. UITLEG _____________________________________________________________________ 3 

1.1 Online inloggen _______________________________________________________________ 3 

1.2 Mijn diensten _________________________________________________________________ 6 

1.3 Open diensten ________________________________________________________________ 6 

1.4 Bonustijd _____________________________________________________________________ 7 

1.5 Mijn berichten _________________________________________________________________ 7 

1.6 Mijn verlof ____________________________________________________________________ 8 

1.7 Beschikbaarheid ______________________________________________________________ 10 

1.8 In- en uitklokken (tijdregistratie) _________________________________________________ 11 

2. BELANGRIJK! _______________________________________________________________ 15 
 
  



Handboek Planning in de Timing app voor de flexkracht!    3 
 

1. Uitleg  
 

1.1 Online inloggen 
Als flexkracht van Timing heb jij inloggegevens voor Mijn Timing / Timing app. Via de Timing app kan 
jij direct al jouw planzaken regelen; planning inzien, verlof aanvragen, beschikbaarheid invoeren en 
beschikbare diensten plannen.  
 
In deze handleiding staat beschreven hoe dit onderdeel in de Timing app werkt. 
 
Stap 1 
Je logt in met de logingegevens van Timing op de Timing app. 
 
Stap 2  
Na inloggen ziet het scherm er als volgt uit: 

 
 
Onder aan het scherm zie je de optie YOP!, daar klik je op om je planzaken te regelen. 
  
Stap 3 
Bij de optie YOP! heb je meerdere onderdelen; 

- Planning inzien 
- Zelf inplannen voor weekplanning 
- Zelf inplannen voor ad hoc diensten (via pushbericht) 
- Verlof aanvragen 
- Beschikbaarheid invoeren (deze optie is niet standaard en is niet altijd van toepassing) 
- In- en uitchecken met je mobiel (deze optie is niet standaard en is niet altijd van toepassing) 
 

Als je Yop! opent kom je in het beginscherm van Yop! waar je het menu kan vinden. Bovenaan kan jij 
je eventueel in- en uitchecken, als dit van toepassing is bij je klant, en je ziet je eerstvolgende dienst. 
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Als je verder naar beneden gaat, zie je eventuele spoeddiensten en het menu voor het lezen van 
binnengekomen berichten, doorgeven beschikbaarheid (indien van toepassing) of verlof aanvragen. 

   
 
1. Bij het beginscherm kan je kiezen voor Mijn diensten en Open diensten. Bij Mijn diensten kan je 

jouw planning inzien en bij Open diensten kan je jezelf inplannen voor openstaande diensten.  
2. Mijn berichten: dit is je postvak m.b.t. alle binnenkomende berichten. Dit zijn berichten ter 

informatie of met nieuwe diensten waarop je jezelf kan inplannen. Je kan daarachter ook zien 
hoeveel nieuwe berichten je hebt. 

3. Mijn verlof, hier kan je verlofaanvragen indienen. 
4. Bij Open diensten kan je de beschikbare diensten plannen 
5. Bij Wanneer ben je beschikbaar kan je jouw beschikbaarheid invoeren 
 
Bij het gebruiken van de app, is het van belang dat je de Timing app toegang geeft tot het sturen van 
pushberichten. Wanneer je de app voor de eerste keer gebruikt krijg je hierover een melding waarbij je 
de berichten toestaat.  
 
Wat controleren als je geen pushberichten ontvangt op een Android: 

- Je gaat naar instellingen 
- Je kiest voor apps 

 
- In het volgende scherm zoek je de Timing app op en je controleert of het schuifje aan staat 

 
Als het schuifje niet aan staat, klik daar dan op, zodat deze alsnog open staat. 
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Wat controleren als je geen pushberichten ontvangt op een Iphone: 
- Je gaat naar instellingen 
- Scroll helemaal naar beneden waar al je apps staan en zoek Timing op, klik deze aan 

 

- Klik op berichtgeving en zet het schuifje aan bij ‘Sta berichtgeving toe’: 

 

Daarnaast kan je in de app controleren of je notificaties aan hebt staan (voor IOS en Android 
hetzelfde): 

- Je gaat onderaan naar ‘Meer’ en klikt op notificaties 

 
- Kijk of het schuifje aan staat bij ‘planning’, zo niet klik daar dan op zodat het schuifje alsnog 

open staat. 

 
  



Handboek Planning in de Timing app voor de flexkracht!    6 
 

 

1.2 Mijn diensten 
Wanneer je kiest voor Mijn diensten kom je in jouw planning. 
 
Rechtsboven zit een dropdown menu waar je kan kiezen voor Maand, Week en Dag.  
 
Wanneer er tevens Open diensten zijn voor de geselecteerde dag worden deze onder de weergave 
getoond. Hier kan jij jezelf op inplannen.  
        
  
Bij een dag kunnen drie blokjes worden getoond;  

ü Links wordt de beschikbaarheid getoond  
Wit   onbekend 
Groen beschikbaar 
Rood  niet beschikbaar 
 
ü In het midden wordt de kleur van de dienst getoond  
Wit   geen dienst 
Paars  dienst 
 
ü Rechts wordt getoond wanneer er een aan/afwezigheid op de 

dag is ingepland (bijvoorbeeld verlof of ziek) 
Wit  geen aan/afwezigheid 
Kleur  aan/afwezigheid 

 

1.3 Open diensten 
Wanneer je kiest voor Open diensten worden alle beschikbare diensten 
getoond waar jij jezelf op kan inplannen. 

Door middel van de pijltjes kan je naar de juiste week toe gaan. In het 
scherm worden per dag de beschikbare diensten getoond. Wanneer je 
een dienst wil plannen, kies je voor Inplannen.  
 
De status Inplannen is nu gewijzigd naar Ingepland en er komt een 
succesmelding. De ingeplande dienst kan je tot 30 minuten na gepland 
verwijderen. Als je de dienst wilt verwijderen van je planning klik je op het 
pijltje achter ingepland. Je krijgt dan onderstaand scherm en klikt op ‘niet 
werken’. 
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Wanneer alle diensten zijn vervuld of er geen diensten open staan, zie je dit; 

 
 

1.4 Bonustijd 
Het kan voorkomen dat er bonustijd op een dienst is ingericht. Dat betekend dat jij bonustijd verdiend 
wanneer jij deze dienst oppakt. Wanneer je bij Open diensten een dienst wil plannen met bonustijd zie 
je het volgende in de app;  
 

 
 
 
Wanneer jij deze dienst inplant, ontvang je dus 30 seconden bonustijd. Dit geldt niet voor alle diensten 
enkel de diensten waarbij je bovenstaande melding ziet. 

1.5 Mijn berichten 
Vanuit het beginscherm ga je naar Mijn berichten. Hier zie je alle binnengekomen pushberichten. 
Deze berichten kunnen ter informatie zijn, bijvoorbeeld met de gegevens over de dienst waarop je 
ingepland staat. Daarnaast kan je berichten krijgen over openstaande diensten die wij hebben, 
bijvoorbeeld omdat de klant met spoed nog extra flexkrachten nodig heeft. Om deze berichten te 
ontvangen is het belangrijk dat je hebt aangegeven dat je pushberichten wilt ontvangen.  
In Mijn berichten zie je voor alle nieuwe berichten een rood puntje. Je ziet berichten met het 
onderwerp informatie of plan dienst. 

 
 
 
Wanneer het bericht begint met Plan dienst, dan gaat het om een extra aanvraag die wij hebben 
ontvangen. Als je die opent kan je onderaan klikken op ja of nee. 
 



Handboek Planning in de Timing app voor de flexkracht!    8 
 

 
 
 Let wel: als jij op ja klikt ben je ook direct ingepland voor de dienst en reken wij op je! 

1.6 Mijn verlof 
Vanuit het beginscherm ga je naar Mijn verlof. Hier kan je een aanvraag indienen. In de kalender klik 
je op de dag dat je verlof wilt aanvragen. Je kan de aanvraag indienen voor een hele dag of voor een 
dagdeel (je kiest dan zelf de start-, en eindtijd). Standaard staat het schuifje aan voor de hele dag 
(met de kleur groen). Wanneer je een dagdeel wilt vrij vragen, zet je het schuifje om (deze wordt dan 
grijs) en kan je bovenaan bij de datum ook de start- en eindtijd aangeven. Na het invoeren van je 
verlof, klik je rechtsboven aan op ‘opslaan’.  Desgewenst kan je een opmerking toevoegen vóór het 
indienen van de aanvraag.  

 
 
 
Wanneer de aanvraag is ingediend verschijnt er een melding Succesvol doorgegeven. Echter is de 
aanvraag dan in behandeling bij jouw contactpersoon en hij/zij moet deze dan nog goed-, of afkeuren.  
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Het aangevraagde verlof is toegevoegd aan de ingediende sectie, wanneer deze aanvraag is goed-, 
of afgekeurd wordt deze getoond in de planning bij Mijn verlof. 
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1.7 Beschikbaarheid 
(deze optie is niet standaard en is niet altijd van toepassing) 
 
Vanuit het beginscherm ga je naar de optie ‘Wanneer ben je Beschikbaar’. Het volgende scherm wordt 
getoond; 
 

 
 
 
Vul hier de velden in zoals die van toepassing zijn; 
 

1. Kies de dag waar de beschikbaarheid voor geldt 
2. Vul de Van en Tot in. Wanneer je een beschikbaarheid wil doorgeven met een herhaling 

(bijvoorbeeld voor elke maandag), kies dan een tot datum verder in de toekomst tot wanneer 
deze beschikbaarheid moet gelden 

3. Wanneer je een beschikbaarheidsblok kan kiezen, klik je deze aan zodat deze groen wordt. 
4. Wanneer je kiest voor Anders, dan kan je zelf een start-, en eindtijd kiezen 
5. Wil je een herhaling instellen, dan klik je op herhaal. Je komt dan in het scherm hier rechts 

aangegeven. Daar geef je aan welke herhaling je wilt (of het voor elke week geldt of elke 2 
weken, en voor welke dag) 

6. Indien je een herhaling hebt ingevoerd, klik je linksboven in eerst op het pijltje om terug te 
gaan naar het beginscherm en dan klik je rechtsboven in op opslaan. 

7. Er verschijnt een melding Succesvol opgegeven en deze beschikbaarheden worden nu in 
jouw planning getoond. 
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1.8 In- en uitklokken (tijdregistratie) 
Indien van toepassing bij de klant waar jij werkt, kan je via de telefoon in- en uitchecken. Ook wel 
geofencing genoemd. Jouw contactpersoon bij Timing informeert jou wanneer dit van toepassing is.  
 
Met je eigen smartphone kan je in en uit klokken op de dienst waarop jij ingepland bent. Aan de hand 
daarvan is er bekend wie op dat moment aanwezig zijn in het gebouw en aan de hand van het klokken 
wordt jouw salaris uitbetaald. 
Door middel van GPS wordt er bepaald of jouw smartphone zich binnen het bereik van de locatie 
bevindt.  
 
Hoe werkt het? 
Voordat je gaat starten is door je contactpersoon van Timing vertelt wanneer en waar je mag 
inklokken. 
 
Starten met werken 
Als je start met werken open je de Timing app, ga je naar YOP! en klikt op ‘check-in’ en in het 
vervolgscherm klik je onderaan op ‘inchecken’.  

  

 
 
 
Wanneer je hier op klikt, ben je ingeklokt. Je kan aan de slag met je werkzaamheden. 
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Einde werkzaamheden 
Als je klaar bent met werken open je de Timing app, ga je naar YOP! en klikt op ‘check-uit’ en in het 
vervolgscherm klik je onderaan op ‘check uit’.  

 

 
 
Wanneer je hier op klikt, ben je uitgeklokt.   
De klokgegevens worden door Timing geregistreerd in Planbition en op basis van deze klokgegevens 
wordt jouw salaris uitbetaald.  
 
Lukt het niet om in of uit te klokken? 
Algemeen: 

ü Je kan alleen in- en uitklokken als je daadwerkelijk op de locatie van het werk bevindt. 
ü Je kan alleen in- en uitklokken als je ingepland bent op een dienst 
ü Je beschikt over mobiel netwerk en/of wifi (als je beide hebt, werkt dit het beste) 
ü Nieuwste versie van de app gebruiken, dus zorg altijd dat je de nieuwste versie hebt ge-

update.  
ü Je hebt de app toestemming gegeven om jouw locatie te gebruiken 
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ü In de app toestemming geven voor locatiegebruik. Deze melding krijg je wanneer je voor de 
eerste keer klikt op ‘inchecken’. Daarna volgt er geen melding meer. 

 
     
Wanneer je dit hebt uitgezet bij de installatie van de app, kan je dit achteraf aanpassen in je 
instellingen.  

 
Aanpassen van locatie op een Android: 

- Je gaat naar instellingen 
- Je kiest voor verbindingen 

 
- Je kiest onderaan voor ‘Locatie’ 

 
Het schuifje moet aan staan, zoals hierboven getoond.  
Daarnaast moet je ‘Hoge precisie’ zien staan. Zie je geen ‘Hoge precisie’, klik dan op locatie 
en dan zie je onderstaande: 
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Je klikt op Locatiemethode en je komt in onderstaand scherm: 

 
Zorg dat je een groen rondje krijgt bij ‘Hoge precisie’ door daar op te klikken. Wanneer je de 
instellingen op ‘Batterijvoeding besparen’ of ‘Alleen telefoon’ hebt staan, kan je soms niet 
inklokken. 

 
Wanneer je op Android een telefoon hebt met een softwareversie lager dan versie 5.0, dan 
werkt in- en uitchecken niet op je telefoon.  
 
Aanpassen van locatie op een Iphone: 

- Je gaat naar instellingen 
- Scroll helemaal naar beneden waar al je apps staan en zoek Timing op, klik deze aan 

 
Kijk wat er achter ‘locatie’ staat. Indien hier ‘Bij gebruik’ staat is het goed, indien er ‘nooit’ staat 
moet je dit aanpassen. 
Je klikt dan op Locatie en klikt ‘Bij gebruik van App’ aan.  

 
 
Daarbij is het belangrijk dat je telefoon niet op ‘batterijbespaarmodus’ staat. Om dit te 
controleren ga je naar je instellingen en klik je op ‘batterij’: 
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Controleer dan of het schuifje uitstaat bij ‘Energiebesparingsmodus’: 

 
 
Je instellingen staan nu goed en je kan klokken. 

 
Lukt het niet om in te klokken, controleer dan eerst bovenstaande zaken. Indien je alleen gebruik 
maakt van wifi en niet van een mobiel netwerk, dan kan het langer duren voordat je kan in- of 
uitklokken. De bepaling van de GPS duurt dan wat langer. Hierbij kan het helpen om buiten het pand 
in- of uit te klokken.  
 
Mocht je een keer vergeten zijn te klokken of het klokken op je smartphone lukt niet, laat dit dan direct 
na je dienst weten aan jouw contactpersoon bij Timing. 
 
Met de klokgegevens kunnen we je niet exact bekijken waar jij je bevindt, er wordt alleen een controle 
uitgevoerd of het apparaat zich binnen het opgegeven bereik bevindt om gebruik te kunnen maken 
van tijdregistratie. Er worden dus geen gegevens opgeslagen over de positie van een apparaat en 
deze zijn ook niet te achterhalen door Planbition of door Timing. 
 

2. Belangrijk!  
 
Geef de Timing app toestemming om je pushberichten te sturen, zo ontvang je de diensten altijd op 
tijd. Indien je dit achteraf nog wilt instellen, ga je in de app naar de menu-optie ‘meer’, klik op 
notificaties en zet het schuifje aan bij ‘planning’, of ga naar je systeeminstellingen.  
 
ü Indien je echt vrij wil, dan dien je altijd nog verlof aan te vragen! Anders loop je het risico dat de 

planner jou alsnog inplant. 
 
Er worden niet automatisch verlofuren uitbetaald als je verlof aanvraagt. Wil je dit wel, dan kan je 
dit via Mijn Timing indienen of Timing een mail sturen. 

 
ü Bij Mijn diensten worden alle diensten getoond waarvoor jij in aanmerking komt. Op de dagen dat 

jij verlof hebt aangevraagd worden geen diensten getoond. Stel dat jij toch wil werken, neem dan 
contact op met je contactpersoon zodat zij het verlof kunnen verwijderen en jij je alsnog kan 
inplannen op diensten. 

 
ü In de planning wordt rekening gehouden met jouw rusttijden. Stel je voor, je kiest een nachtdienst 

en op de volgende dag stond als eerste een vroege dienst, dan verdwijnt deze vroege dienst 
automatisch uit je inplanbare opties. 

 
 
 
 

 


