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HOE KAN IK MIJ REGISTREREN? 

Nieuwe medewerker, maar nog geen account? U kan zelf een account aanmaken. U 
kan best registreren op een pc en niet op een mobiel apparaat.  

1. Ga naar planning.elzkempenland.be 

 

2. Klik op ‘Meld u aan als medewerker’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

3. Klik op ‘Maak een account’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 



 

4. Vul uw voornaam en achternaam in. 

5. Vul uw e-mailadres in. 

6. Vul uw wachtwoord in en een tweede maal ter bevestiging. 

7. Klik op ‘Ga verder’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

8. Vul uw persoonlijke gegevens aan. Velden met een * zijn verplicht in te vullen.  

 

9. Klik op ‘Ga verder’. 

U komt op het onderstaande scherm. 



 

 

10. Vul uw profiel aan. Velden met een * zijn verplicht in te vullen. Er zijn 6 
mogelijke vraagstellingen: 

• 1 keuzelijst: selecteer 1 optie uit de lijst. 

• Meerkeuzelijst: selecteer 1 of meerdere vakjes. 

• Tekst: vul een vrij gekozen tekst in. 

• Ja/Nee: selecteer ‘Ja’ of ‘Nee’. 

• ‘Numeriek’: geef een getal in. 

• Upload: klik op ‘bestand kiezen’ en selecteer een bestand. 

11. Klik op ‘Ga verder’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

12. Klik op ‘Beëindig de registratie’.  



 

13. Ga naar uw mailbox en open de mail getiteld ‘Uw registratie…’ van de afzender 
planning@elzkempenland.be  

Geen e-mail ontvangen? Contacteer planning@elzkempenland.be 

14. Klik op de link in de e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. 

Uw registratie is nu vervolledigd en u kan gebruik maken van de schermen 
‘Vacatures’, ‘Mijn werk’, ‘Mijn beschikbaarheid’ en ‘Mijn documenten’ in het portaal. 
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HOE KAN IK MIJ INLOGGEN? 

Na de registratie kan u steeds terug aanmelden op het platform. 

1. Ga naar planning.elzkempenland.be 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

2. Vul bij ‘E-mail’ uw e-mailadres in. 

3. Vul bij ‘Wachtwoord’ uw wachtwoord in. 

4. Klik op ‘Inloggen’. 



 

WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN WACHTWOORD 
VERGETEN BEN? 

U kan steeds surfen naar de startpagina van het online platform en daar een nieuw 
wachtwoord opvragen. 

1. Ga naar planning.elzkempenland.be 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

2. Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

3. Vul uw e-mail adres in. 

4. Klik op ‘Nieuw wachtwoord opvragen’. 

5. U ontvangt een e-mail met het onderwerp “Wachtwoord wijzigen op de site 
van…” van de afzender planning@elzkempenland.be 

6. Klik in deze mail op de link om een nieuw wachtwoord in te stellen. 

U komt op het onderstaande scherm. 
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7. Geef een nieuw wachtwoord in. 

8. Geef het wachtwoord nogmaals in bij ‘Wachtwoord (bevestiging). 

9. Klik op ‘Ga verder’. 

Uw wachtwoord werd succesvol gewijzigd en u kan verder gaan in het systeem. 
Vanaf nu kan u dit nieuwe wachtwoord gebruiken om in te loggen. 



 

HOE KAN IK MIJN (ON)BESCHIKBAARHEID INGEVEN 
VOOR 1 DAG? 

Op het portaal is er een pagina ‘Mijn beschikbaarheid’. Deze kan u gebruiken om uw 
beschikbaarheden (groen) of onbeschikbaarheden (rood) door te geven. Hiermee 
kunnen de planners u gericht contacteren als er werk in de aanbieding is. U kan dus 
zowel beschikbaarheden doorgeven (momenten wanneer u kan) als 
onbeschikbaarheden (momenten wanneer u niet kan). Het is vooral belangrijk om 
door te geven wanneer u wel kan en dus beschikbaar bent! Hieronder leggen we uit 
hoe u een (on)beschikbaarheid kan toevoegen voor 1 dag. 

1. Klik in de menubalk bovenaan op ‘Mijn beschikbaarheid’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

2. Klik in de kalender op een dag waarvoor u een (on)beschikbaarheid wilt 
toevoegen. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 



 

3. Selecteer ‘Beschikbaar’ of ‘Niet beschikbaar’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

4. Klik op ‘Maken’. 

 

Uw (on)beschikbaarheid werd toegevoegd. U zal deze (on)beschikbaarheid zien 
verschijnen in de kalender. 



 

HOE KAN IK MIJN (ON)BESCHIKBAARHEID INGEVEN 
VOOR BEPAALDE UREN? 

Op het portaal is er een pagina ‘Mijn beschikbaarheid’. Deze kan u gebruiken om uw 
beschikbaarheden (groen) of onbeschikbaarheden (rood) door te geven. Hiermee 
kunnen de planners u gericht contacteren als er werk in de aanbieding is. U kan dus 
zowel beschikbaarheden doorgeven (momenten wanneer u kan) als 
onbeschikbaarheden (momenten wanneer u niet kan). Het is vooral belangrijk om 
door te geven wanneer u wel kan en dus beschikbaar bent! Hieronder leggen we uit 
hoe u een (on)beschikbaarheid kan toevoegen voor 1 dag. 

1. Klik in de menubalk bovenaan op ‘Mijn beschikbaarheid’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

2. Klik in de kalender op een dag waarvoor u een (on)beschikbaarheid wilt 
toevoegen. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 



 

3. Selecteer ‘Beschikbaar’ of ‘Niet beschikbaar’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

4. Vink ‘Hele dag’ uit. 

5. Vul de uren in, bv 08:00 – 14:00. 

6. Klik op ‘Maken’. 

 

Uw (on)beschikbaarheid werd toegevoegd. U zal deze (on)beschikbaarheid zien 
verschijnen in de kalender. 



 

HOE KAN IK MIJN (ON)BESCHIKBAARHEID INGEVEN 
VOOR EEN PERIODE? 

Op het portaal is er een pagina ‘Mijn beschikbaarheid’. Deze kan u gebruiken om uw 
beschikbaarheden (groen) of onbeschikbaarheden (rood) door te geven. Hiermee 
kunnen de planners u gericht contacteren als er werk in de aanbieding is. U kan dus 
zowel beschikbaarheden doorgeven (momenten wanneer u kan) als 
onbeschikbaarheden (momenten wanneer u niet kan). Het is vooral belangrijk om 
door te geven wanneer u wel kan en dus beschikbaar bent! Hieronder leggen we uit 
hoe u een (on)beschikbaarheid kan toevoegen voor een periode. 

1. Klik in de menubalk bovenaan op ‘Mijn beschikbaarheid’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

2. Klik in de kalender op een dag waarvoor u een (on)beschikbaarheid wilt 
toevoegen. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 



 

3. Selecteer ‘Beschikbaar’ of ‘Niet beschikbaar’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

4. Vul bij ‘Begin’ de begindatum in. 

5. Vul bij ‘Einde’ de einddatum in. 

6. Klik op ‘Maken’. 

 

Uw (on)beschikbaarheid werd toegevoegd. U zal deze (on)beschikbaarheid zien 
verschijnen in de kalender. 

 



 

HOE KAN IK EEN (ON)BESCHIKBAARHEID TOEVOEGEN 
IN EEN HERHALING? 

Op het portaal is er een pagina ‘Mijn beschikbaarheid’. Deze kan u gebruiken om uw 
beschikbaarheden (groen) of onbeschikbaarheden (rood) door te geven. Hiermee 
kunnen de planners u gericht contacteren als er werk in de aanbieding is. U kan dus 
zowel beschikbaarheden doorgeven (momenten wanneer u kan) als 
onbeschikbaarheden (momenten wanneer u niet kan). Het is vooral belangrijk om 
door te geven wanneer u wel kan en dus beschikbaar bent! Hieronder leggen we uit 
hoe u een (on)beschikbaarheid kan toevoegen in een herhaling. 

1. Klik in de menubalk bovenaan op ‘Mijn beschikbaarheid’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

2. Klik in de kalender op een dag waarvoor u een (on)beschikbaarheid wilt 
toevoegen. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 



 

3. Selecteer ‘Beschikbaar’ of ‘Niet beschikbaar’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

4. Klik op ‘Meer opties’. 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

5. Vink ‘Herhaal de beschikbaarheid’ aan. 

U komt op het onderstaande scherm. 



 

 

6. U heeft de keuze tussen de volgende opties voor de herhaling: 

a. Maandelijks: herhaalt op ‘dag van de maand’ of ‘dag van de week’. 

b. Wekelijks: met een vakje voor elke weekdag. 

c. Dagelijks 

7. Bij ‘elke’ kan u aanduiden om de hoeveel maanden/weken/dagen er herhaald 
moet worden. 

8. U kiest of u de herhaling wilt uitvoeren tot een bepaalde datum of tot een aantal 
keren. 

9. Klik op ‘Maken’. 

Uw (on)beschikbaarheid werd toegevoegd. U zal deze (on)beschikbaarheid zien 
verschijnen in de kalender. 

 



 

HOE KAN IK MIJ INSCHRIJVEN VOOR EEN VACATURE? 

Op het vacaturescherm wordt er planning met u gedeeld waarvoor u in aanmerking 
komt. Via deze pagina kan u zelf inschrijven zodat de planners op de hoogte zijn dat 
u zal komen werken. Een vacature bestaat uit een bepaalde functie en een shift op 
een bepaalde dag. Reageer snel op een vacature, want: eerst komt, eerst maalt! 

1. Meteen na het inloggen komt u op de pagina ‘Vacatures’.  

 

2. Klik bij een vacature op ‘Inschrijving’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

3. Vul eventueel een opmerking in (niet verplicht). 

4. Klik onderaan op ‘Inschrijving bevestigen’. 

Uw inschrijving is nu bevestigd en u wordt verwacht op de werkdag. U zal ook een e-
mail ontvangen ter bevestiging. 



 

HOE KAN IK MIJN WERKSCHEMA RAADPLEGEN? 

1. Klik bovenaan in de menubalk op ‘Mijn werk’. 

U komt op het onderstaande scherm. Hier ziet u een overzicht van uw inzet / 
inschrijvingen. 

 

2. Klik op de kalenderknop om een overzicht te maken.  

3. Beweeg met uw muis om meer details te zien: er verschijnt een pijltje aan de 
rechterkant: klik op dit pijltje. 

 

4. U komt op het onderstaande scherm: hier ziet u meer informatie over de 
inschrijiving. 

 



 

HOE KAN IK MIJN INSCHRIJVING ANNULEREN? 

5. Klik bovenaan in de menubalk op ‘Mijn werk’. 

U komt op het onderstaande scherm. Hier ziet u een overzicht van uw inzet / 
inschrijvingen. 

 

6. Klik op de kalenderknop om een overzicht te maken.  

7. Beweeg met uw muis om meer details te zien: er verschijnt een pijltje aan de 
rechterkant: klik op dit pijltje. 

 

8. U komt op het onderstaande scherm: hier ziet u meer informatie over de 
inschrijving. 

 

9. Klik op ‘Inschrijving annnuleren’. 

Uw inschrijving werd geannuleerd. De administratie zal hier van op de hoogte 
gebracht worden. U zal de knop ‘Inschrijving annuleren’ slechts tot enkele dagen op 
voorhand kunnen gebruiken. Als u de rode knop ‘Inschrijving annuleren’ niet ziet 
staan moet u contact op te nemen met planning@elzkempenland.be 
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HOE KAN IK EEN UITNODIGING ACCEPTEREN VANUIT 
MIJN MAILBOX? 

1. Open de e-mail met het onderwerp ‘U bent uitgenodigd als…’ van de afzender 
planning@elzkempenland.be  

 

2. Klik op ‘Accepteer’. 

Uw inschrijving is nu bevestigd en u wordt verwacht op de werkdag. U zal ook een e-
mail ontvangen ter bevestiging. 
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HOE KAN IK MIJN E-MAILADRES OF WACHTWOORD 
VERANDEREN? 

1. Klik op rechtsboven op het mannetje. 

 

2. Klik in het dropdownmenu op ‘Mijn profiel’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

3. Vul een nieuw E-mailadres in en klik op ‘Wijzig gegevens’. 

4. Vul een nieuw wachtwoord en een bevestiging in. 

5. Klik onderaan op ‘Wijzig gegevens’. 

Uw gegevens werden nu succesvol gewijzigd. Op het scherm ‘Voorkeuren’ en 
‘Profiel’ kan u dezelfde stappen herhalen. 



 

HOE KAN IK MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJZIGEN? 

Bent u verhuisd? Heeft u een ander telefoonnummer? Wijzig deze gegevens. 

1. Klik rechtsboven op het mannetje.  

 

2. Klik op ‘Mijn profiel’. 

3. Klik op ‘Persoonlijke gegevens’ 

U komt op het onderstaande scherm. 

 

 

4. Wijzig de gegevens. 

5. Klik onderaan op ‘Persoonlijke gegevens wijzigen’. 

Uw persoonlijke gegevens zijn nu gewijzigd. 



 

HOE KAN IK MIJN GOOGLE AGENDA LINKEN? 

Houdt u een Google agenda bij voor al uw activiteiten? U kan al het geplande werk 
ook in deze agenda zetten. Dit is niet verplicht! 

1. Klik rechtsboven op het mannetje. 

2. Klik in het dropdownmenu op ‘Mijn profiel’. 

3. Klik op ‘Instellingen’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

4. Klik op ‘Google synchronisatie starten’. 

5. Klik op ‘Toestaan’. 

6. Selecteer bij ‘Kalender’ de gewenste optie uit de. 

7. Klik op ‘Kalender selecteren’. 

Uw inschrijvingen (inzet) zullen vanaf nu gesynchroniseerd worden naar uw 
persoonlijke Google agenda. 



 

HOE KAN IK MIJN APPLE AGENDA LINKEN? 

Houdt u een Apple agenda bij voor al uw activiteiten? U kan al het geplande werk 
ook in deze agenda zetten. Dit is niet verplicht! 

1. Klik rechtsboven op het mannetje. 

2. Klik in het dropdownmenu op ‘Mijn profiel’. 

3. Klik op ‘Instellingen’. 

U komt op het onderstaande scherm.  

 

4. Vul onder ‘iCloud Agenda Synchronisatie’ uw Apple ID in. 

5. Vul uw Apple wachtwoord in bij ‘Apple wachtwoord’ in. 

6. Klik op ‘Apple connectie testen’. 

 Indien de connectie in orde is kan u een kalender selecteren. 

7. Selecteer bij ‘Kalender’ de gewenste optie uit de dropdown. 

8. Klik op ‘Kalender selecteren’. 

Uw inschrijvingen (inzet) zullen vanaf nu gesynchroniseerd worden naar uw 
persoonlijke Google agenda. 


