Werken met Book’u
BESCHIKBAARHEDEN DOORGEVEN
In deze werkinstructie vind je alle informatie over hoe je jouw beschikbaarheid kan doorgeven voor shifts in het
vaccinatiecentrum. Dit zijn de stappen om dit te doen, ze zijn verder uitgelegd op de volgende pagina’s:
1.
2.
3.
4.

Je ontvangt een email met de boodschap dat er nieuwe beschikbaarheden open staan.
Je gaat naar https://app.booku.be.
Je bekijkt de shifts en je geeft aan voor welke je beschikbaar bent en voor welke niet.
Wanneer je op de planning staat krijg je enkele dagen later een planning doorgestuurd.

1. Je ontvangt een email wanneer nieuwe beschikbaarheden open staan
Je hoeft je beschikbaarheden pas door te geven wanneer wij nieuwe shifts hebben opengesteld. Wanneer we dat
gedaan hebben zal je hier een bericht via email over krijgen.
Dit bericht ziet er ziet er zo uit:

2. Ga naar app.booku.be
Ga naar https://app.booku.be op je computer of je tablet. We raden je aan om dit niet op je gsm te doen, het
scherm van je gsm is daar te klein voor.
Je kan naar Book’u gaan door in de email op “Beschikbaarheid doorgeven” te klikken of door de website link in te
geven in de internetbrower.
Meld jezelf aan indien dit nodig is.

3. Klik de beschikbaarheden open
Eerst moet je nu de lijst met al de beschikbaarheden opendoen. Dit doe je zo:
1. Klik in de menu links op “Beschikbaarheden”. Nu komen er extra opties tevoorschijn.
2. Klik op “Verzoeken”.
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3. Nu kom je op een nieuwe pagina. Dit is een lijst van al de shifts waarvoor je bent uitgenodigd.

Die pagina ziet er zo uit op de computer.

Die pagina ziet er zo uit op de tablet.

4. Geef door of je beschikbaar bent
Op deze pagina vind je een hele lijst van alle shifts waarvoor je uitgenodigd bent.
1. Bekijk de shifts
a. In welke vaccinatiecentrum is de shift?
b. Over welke taak gaat het?
c. Wanneer is de shift?
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Op de computer.
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Op de tablet.

Klik op het blauwe bolletje om meer info te
zien over de shift.

2. Klik op de groene knop “Beschikbaar” als je die shift kan en wilt helpen.
De beschikbaarheid is dan bij ons al toegekomen. Je hoeft dit niet nog eens te verzenden.
Er staat nu “Geaccepteerd” omdat je gezegd hebt dat je beschikbaar bent.
De knoppen zullen er nu zo uitzien:

Op de computer.

Op de tablet.

3. Klik op rode knop “Niet beschikbaar” als je die shift niet kan of niet wilt helpen.
De beschikbaarheid is dan bij ons al toegekomen. Je hoeft dit niet nog eens te verzenden.
Er staat nu “Geweigerd” omdat je gezegd hebt dat je niet beschikbaar bent.
De knoppen zullen er nu zo uitzien:

Op de computer.

Op de tablet.

4. Klik op “Aanpassen” als je jouw beschikbaarheid wilt veranderen.
Je kan dan opnieuw kiezen tussen “Beschikbaar” en “Niet beschikbaar”.
Bijvoorbeeld wanneer je eerste aangaf wel te kunnen maar nu toch niet meer beschikbaar bent.

