
HANDLEIDING
MIJN TIMING
Flexkrachten



Op timing.nl kun je via het volgende icoontje (rechts bovenin het scherm) inloggen op jouw 
eigen persoonlijke pagina: Mijn Timing. 

In Mijn Timing kun je je contactgegevens, werkervaring en opleidingen bijwerken, snel solliciteren 
op vacatures, je arbeidsovereenkomst inzien, je gewerkte uren invullen en je loonstroken 
bekijken. Al deze onderwerpen komen aan bod in deze handleiding. 
Om snel naar het onderwerp te gaan waar jij vragen over hebt, klik op de link!

In deze handleiding
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Zodra je je online hebt ingeschreven bij Timing krijg je een bevestigingsmail voor Mijn Timing 
toegestuurd op het door jou ingevulde e-mailadres. Wanneer je je e-mailadres bevestigd hebt 
door op de link in deze mail te klikken, kun je inloggen in jouw ‘Mijn Timing’ omgeving.

INHOUD



Als je inlogt kom je direct terecht op je dashboard. Dat ziet er als volgt uit:

1. Maak kennis met Mijn Timing

In het dashboard van Mijn Timing kun je een aantal dingen doen:

 - Via Mijn gegevens en Opleiding en werkervaring kan je je gegevens bijwerken, zodat  
   Timing altijd op de hoogte is van je (wijzigingen in) adresgegevens, up-to-date 
   werkervaring en opleidingen.

 - Solliciteren op openstaande vacatures en favoriete vacatures opslaan met je complete 
	 		profiel.	Je	hoeft	dus	geen	gegevens	meer	in	te	vullen	behalve	je	motivatie.	Zo	kun	je	dus		
   heel snel solliciteren.

 - Via Uren invullen kun je je gewerkte uren invullen. Dit kan als je voor Timing aan het  
   werk bent. In sommige gevallen doet de opdrachtgever dit voor je, hierover zal je 
   intercedent je informeren.

 -	Je	Urenoverzicht,	Loonstroken	en	Jaaropgaven	inzien.

 - Via Mijn documenten je arbeidsovereenkomst en overige documenten in zien en 
   goedkeuren.

 -	Je	aan-	en	afmelden	voor	Jobmail.



Als je in je dashboard aan de linkerkant klikt op ‘Mijn gegevens’ of ‘Opleiding en werkervaring’ 

klikt kom je in een scherm terecht waar je jouw gegevens, zoals ze op dat moment bij ons bekend 

zijn, kunt vinden.

Klik je op ‘Mijn gegevens’ in het menu links in het scherm, dan zie je een scherm met de op dat 

moment bij ons bekende contact en persoonlijke gegevens. 

Via de buttons ‘Aanpassen’ kom je terecht in het scherm ‘Wijzig mijn gegevens’, waar je zoals de 

omschrijving al zegt je gegevens kan wijzigen. Deze worden gewijzigd als je rechts onderin het 

scherm ‘Wijzig mijn gegevens’ kiest voor ‘Opslaan’.

2. Gegevens bijwerken

Mijn gegevens



Klik je op ‘Opleiding en werkervaring’ in het menu links in het scherm, dan zie je een scherm met 

de bij ons bekende opleiding, werkervaring, vaardigheden en je voorkeur voor het toepassen van 

wel	of	geen	Loonheffingskorting.	

Via de buttons ‘Aanpassen’ kom je terecht in het scherm ‘Wijzig opleiding en werk’, waar je zoals 

de omschrijving al zegt je gegevens kan wijzigen. Deze worden gewijzigd als je rechts onderin 

het scherm ‘Wijzig opleiding en werk’ kiest voor ‘Opslaan’.

2. Gegevens bijwerken

Wijzig mijn gegevens



2. Gegevens bijwerken

Opleiding en werkervaring

Wijzig opleiding en werkervaring



Zie je een leuke vacature op timing.nl? Klik op solliciteren, log in met je Mijn Timing inlog, vul 

je motivatie in en verstuur je sollicitatie direct naar de vestiging! Omdat je al bent ingeschreven 

hoef je niet je hele CV mee te sturen. Het is ook niet meer nodig om je contactgegevens in te 

vullen als je solliciteert! Wel zo makkelijk.

Voor je aan de slag gaat via Timing krijg je natuurlijk een arbeidsovereenkomst. Deze 

arbeidsovereenkomst zal digitaal, via je Mijn Timing account, aan je bevestigd worden. Zodra de 

intercedent jouw arbeidsovereenkomst heeft opgesteld, kun je deze op jouw persoonlijke pagina 

vinden onder de button ‘Mijn documenten’ rechts onderin het scherm. 

Je	kunt	pas	aan	de	slag	als	je	je	arbeidsovereenkomst	goedgekeurd	hebt!	Doe	dit	dan	ook	z.s.m.	

na ontvangst van de mail waarin gemeld wordt dat deze toegevoegd is! Mocht je vragen hebben 

na het lezen van de overeenkomst (en overige documenten), kun je natuurlijk altijd de vestiging 

bellen.	Je	kan	een	document	goedkeuren	door	op	de	‘goedkeuren’	button	achter	het	document	

te klikken.

Naast je arbeidsovereenkomst vind je hier ook de Arbo checklist, met gegevens over mogelijke 

risico’s op de werkvloer. Afhankelijk van het bedrijf waar je aan de slag gaat, vind je hier ook een 

‘Aan het werk bij’ –boekje, met meer informatie over het bedrijf, de werkzaamheden en hoe alles 

op de werkvloer geregeld is.

3. Solliciteren

4. Arbeidsovereenkomst inzien



Afhankelijk van de organisatie waarbij je aan het werk gaat, voer je zelf je uren in. Het kan ook zo 

zijn dat je leidinggevende het urenbriefje invoert, dan hoef je nergens naar om te kijken. Als je 

zelf je uren invoert, klik je op je persoonlijke pagina op de button Uren invullen.

Je	komt	vervolgens	in	een	nieuw	scherm	in	een	leeg	urenbriefje	terecht.	Zorg	ervoor	dat	je	hier	

de juiste week selecteert waar je een urenbriefje voor in wilt vullen. Kies, indien van toepassing, 

de kostenplaats waar je gewerkt hebt en vul in hoeveel uren je per dag gewerkt hebt. Als je op 

meerdere kostenplaatsen werkt of voor meerdere opdrachtgevers, dan kan je deze uren allemaal 

in hetzelfde urenbriefje invoeren.

5. Uren invoeren

Uren invoeren

Let op: een kwartier moet je in het urenregistratiesysteem van Mijn Timing aangeven als 0.25, 
niet als 0.15. (Een klantsysteem kan een andere methodiek kennen)

  Een kwartier  = 0,25
  Een half uur  = 0,50
  Drie kwartier  = 0,75

Heb je alle uren ingevoerd? Klik dan op ‘Inleveren’ links onderin het scherm. Dan gaat het briefje 
naar je leidinggevende of de vestiging ter controle.



Heb je een vrije dag gehad of recht op uitbetaling van de feestdagenvergoeding? Deze uren 
voer je ook in in de laatste regels van het urenbriefje.

* Let op: dit betreft het urenregistratiesysteem Mijn Timing

Via	‘Uren	inzien’	links	onderin	het	scherm	kan	je	alle	eerder	ingevoerde	uren	bekijken.	Je	komt	
terecht in een nieuw scherm.

In dit scherm zie je de periode, het weeknummer, de status van het betreffende urenbriefje en 
eventuele acties. Via de button ‘Bekijk’ kan je het betreffende urenbriefje inzien.

5. Uren invoeren

Uren inzien



Via de button ‘Reserveringen’ op je persoonlijke pagina kom je terecht in een overzicht van je 

reserveringen zoals vakantiedagen.

De dag dat je je loon op je rekening hebt staan, kun je je loonstrook inzien. Deze vind je op 

je persoonlijke pagina, onder de button ‘Loonstroken’. Door op de betreffende loonstrook te 

klikken opent deze en kan je deze inzien.

Je	jaaropgaaf	vind	je	ongeveer	in	maart	van	ieder	jaar	onder	de	button	‘Jaaropgaven’	

in het dashboard.

6. Reserveringen

7. Loonstrook en jaaropgaaf bekijken



1. Ik kan niet inloggen in Mijn Timing. Wat moet ik doen?

2. Wat moet ik doen als een briefje is afgekeurd?

3. Ik krijg een herinneringsmail voor te verwerken urenbriefjes. Wat moet ik hiermee doen?

4. Waar kan ik mijn gewerkte (en uitbetaalde) uren van de afgelopen weken zien?

1. Ik kan niet inloggen in Mijn Timing. Wat moet ik doen?
Waarschijnlijk	heb	je	dan	niet	het	juiste	wachtwoord/gebruikersnaam	of	is	deze	verlopen.	Je	ziet	

op het inlogscherm het knopje ‘Wachtwoord vergeten’, als je hierop klikt kom je in een scherm 

waarin je een nieuw wachtwoord kunt invoeren. Binnen enkele minuten krijg je een validatiemail 

binnen op het door jou ingevoerde e-mailadres. Ga via de link naar de website en log in met je 

e-mailadres en je nieuwe wachtwoord.

2. Wat moet ik doen als een briefje is afgekeurd?
Via ‘Urenoverzicht’ kun je de status van je ingevoerde urenbriefjes zien. Is een urenbriefje 

afgekeurd dan betekent dit dat deze niet goedgekeurd is door jouw leidinggevende of 

de vestigingsmedewerker. Open het briefje om de reden te zien waarom het briefje niet is 

goedgekeurd. Pas het briefje aan en verstuur deze opnieuw. Mocht je vragen hebben kun je altijd 

contact opnemen met de vestiging.

3. Ik krijg een herinneringsmail voor te verwerken urenbriefjes. Wat moet ik hiermee doen?
Ga op je persoonlijke pagina naar ‘Uren invullen’. Selecteer de week die in de mail vermeld staat, 

hier staat nog een briefje klaar dat je moet doorsturen naar je leidinggevende of naar Timing. Als 

je geen actie onderneemt, blijf je deze mails binnenkrijgen.

4. Waar kan ik mijn gewerkte (en uitbetaalde) uren van de afgelopen weken zien?
Je	kunt	op	je	persoonlijke	pagina	via	de	button	‘Urenoverzicht’	zien	hoeveel	uren	de	afgelopen	

weken zijn ingevuld in je urenbriefjes. Als je wilt weten hoeveel aan jou is uitbetaald, kun je op 

‘Loonstroken’ klikken.

8. FAQ


