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Inleiding
Dit betreft de handleiding voor de rechtsbijstandverlener interface, hierna afgekort als
RBV-interface. In deze applicatie kan de rechtsbijstandverlener zijn/haar beschikbaarheid
opgeven, de ingeroosterde diensten bekijken en diensten ruilen of laten waarnemen.
De afbeeldingen in de handleiding dienen als illustratie en geven een voorbeeld. Layout
kan verschillen en er kan data in weergegeven worden welke in werkelijkheid niet
beschikbaar is in de applicatie. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
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1. Toegang
Wanneer u gebruik wilt maken van de RBV-interface, zult u moeten inloggen. Hier is het
inlog scherm voor, later zal dit vervangen worden door een single-sign on principe via
Mijn RvR.

Figuur1 - Het standaard inlog scherm

Hier moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen, waarna u op de ‘Inloggen’ knop
kunt drukken om in te loggen.
Wanneer het inloggen mislukt door een onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord,
verschijnt de volgende melding:

Figuur 2 - Het inloggen is mislukt, door het opgeven van een onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord

Na het inloggen komt u standaard uit bij de module ‘Beschikbaarheid’. Dit kan variëren,
wanneer u na enig tijd inactief te zijn geweest, wordt uitgelogd. Wanneer u dan opnieuw
inlogt keert u terug naar de pagina waar u was.
Wanneer het inloggen mislukt door foutieve data in de planningsapplicatie, verschijnt
onderstaande melding. Neem dan contact op met de planning van de Raad van
Rechtsbijstand.

Figuur 3 - Het inloggen is mislukt, door foutieve data
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2. Beschikbaarheid
De module beschikbaarheid geeft u de mogelijkheid om uw beschikbaarheid voor een
periode op te geven door middel 1 of meerdere basispatronen.
Daarnaast is het mogelijk om incidenteel van deze basispatronen af te wijken. Dit kunt u
doen incidentele afwezigheid of beschikbaarheid op te geven.
De beschikbaarheid module begint standaard met de eerst drie maanden van de
volgende planningsperiode.

Figuur 1 - Een weergave van de module beschikbaarheid zonder patronen
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2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken
Beschikbaarheidpatronen aanmaken kan in de module beschikbaarheid.
Ga naar de module beschikbaarheid.
Kies voor het tabblad Beschikbaarheidpatronen.
Klik op de knop

Wanneer u de knop Aanmaken heeft aangeklikt, verschijnt het venster
Beschikbaarheidpatroon aanmaken.
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Het beschikbaarheidpatroon bestaat uit 3 gedeeltes die het gedrag van het patroon
bepalen:
1. Opgeven op welke dagen het patroon geldt.
2. Opgeven van start- en einddatum van patroon.
3. Herhaling van het patroon.
Deze opties zullen hieronder verder worden toegelicht.
1. Opgeven op welke dagen het patroon geldt.
Bij Dagen beschikbaarheidpatroon kunt u aangeven op welke dagen van de week u in dit
patroon beschikbaar bent. U geeft dit aan door bij de juiste dagen een vinkje in het vakje
voor de dagnaam te zetten. Dit vinkje kunt u zetten door op het vakje te klikken.
Door het vakje bij Alle aan te vinken, worden alle dagen van de week geselecteerd.
Mocht er dan toch een dag zijn die u niet wilt gebruiken, dan kunt u hierna gewoon het
vinkje voor die dag weer weghalen.
2. Opgeven van start- en einddatum van patroon
Standaardstart- en -einddatum staat standaard aangevinkt. Het basispatroon welke u nu
aanmaakt start op de eerste dag van de getoonde periode en krijgt geen einddatum
(oneindig). Dit betekent dat deze regel altijd geldig is en blijft. Wanneer u een ander
basispatroon wilt, zet u deze op een einddatum en maakt u een nieuwe aan.
Wanneer u deze optie uitvinkt, verschijnen er 2 velden waar u een start- en -einddatum
op kunt geven. Deze optie zal gebruikt worden als er gedurende een planperiode een
afwijkende basisbeschikbaarheid van toepassing is.

Hier ziet u dat de startdatum 01-08-2013 en dat de einddatum wordt ingesteld op de
laatste datum van de periode,in dit geval is dat 31-10-2013.
Naast de beide datum velden zitten een paar knoppen:
Deze knop klapt een kleine kalender open waarbij u een nieuwe
datum kunt kiezen. Wanneer u in de geopende kalender een datum
aanklikt, verschijnt deze in het datumveld.
De “Oneindig” knop stelt de einddatum van een patroon in op een
datum ver in de toekomst (31-12-9999 = oneindig), waardoor het
patroon altijd actief blijft.
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3. Herhaling van het patroon.
In het venster kunt u ook een herhaling opgeven voor het patroon. Dit is een instelling
die er voor zorgt dat het patroon elke week, elke 2 weken, elke 3 weken of elke 4 weken
wordt uitgevoerd.

Klik op
om het beschikbaarheidpatroon aan te maken.
Het aangemaakte beschikbaarheidpatroon zal in de kalenders zichtbaar worden.
De aangemaakte patronen worden getoond onder de kalenders, zodat we kunnen zien
welke patronen er allemaal actief zijn (zie figuur 5).
In de kalenders verschijnen op de opgegeven dagen groene vierkantjes.
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2.1.1 Voorbeeld beschikbaarheidpatroon aanmaken
In dit voorbeeld maken we de volgende 2 patronen aan.
- Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, elke week, tot oneindig
- Zo, iedere 2 weken, tot oneindig
Klik op de button
, waarna onderstaand venster verschijnt.
Vink de gewenste dagen aan.
Kies voor standaard start- en einddatum aangevinkt.
Herhaling iedere week.
Klik op de button “Klaar” om het patroon definitief te maken.

Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, elke week, tot oneindig

Klik op de button
waarna onderstaand venster verschijnt.
Vink de gewenste dagen aan.
Kies voor standaard start- en einddatum aangevinkt.
Herhaling 2 weken.
Klik op de button “Klaar” om het patroon definitief te maken.

Zo, iedere 2 weken, tot oneindig
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En dat ziet er dan als volgt uit.
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2.2 Beschikbaarheidpatroon aanpassen
De aangemaakte basispatronen worden getoond in het tabblad Beschikbaarheidpatronen
onder de kalenders, zodat we kunnen zien welke patronen er allemaal actief zijn.

Links en rechts van het actieve patroon staan knoppen om het patroon aan te passen.
Deze knop staat aan de linkerkant naast uw patroon. Deze knop kunt u
gebruiken om het patroon aan te passen. Het indrukken van deze knop toont
opnieuw het Beschikbaarheidpatroon aanmaken venster, waarna u de
wijzigingen aan uw patroon kunt aanbrengen.
Deze knop staat aan de rechterkant van uw patroon. Door deze knop in te
drukken wordt het patroon verwijderd uit de huidige periode.
NB. Huidige periode = getoonde 3 maand. In dit voorbeeld augustus,
september en oktober.
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2.2.1 Voorbeeld beschikbaarheidpatroon aanpassen
In dit voorbeeld passen we het volgende basispatroon aan.
- Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, elke week, tot oneindig.
- Vanaf 1 september, niet meer op maandag beschikbaar.
Klik op de button

bij het betreffende beschikbaarheidpatroon.

Vink de optie uit bij standaard start en einddatum.
Pas de einddatum aan naar 31 augustus.

Klik op opslaan om de wijzigingen op te slaan.
Onder de kalender staat nu de aangepaste regel, einddatum 31 augustus. Ook zie je in
de kalender dat 1 september de groene vierkantjes zijn verdwenen. Behalve die van de
zondag. Want die regels geldt uiteraard nog steeds.
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Vervolgens moet nog een nieuw patroon aangemaakt worden vanaf 1 september waarin
wordt opgegeven dat u dan wilt werken op di, wo, do, vr, za, elke week.
Klik op de button
waarna onderstaand venster verschijnt.
Vink aan Di, Wo, Do, Vr, Za
Vink de optie uit bij standaard start en einddatum.
Pas de startdatum aan naar 1 september.

Pas de Einddatum aan naar oneindig. Standaard staat deze op eind van de periode die
getoond wordt. Dit kan door op de button oneindig te klikken achter Einddatum.
Klik op Klaar.
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2.3 Beschikbhaarheidpatroon Verwijderen
De aangemaakte beschikbhaarheidpatronen worden getoond in het tabblad
Beschikbaarheidpatronen onder de kalenders, zodat we kunnen zien welke patronen er
allemaal actief zijn.

Deze knop staat aan de rechterkant van uw patroon. Door deze knop in te
drukken wordt het patroon verwijderd uit de huidige periode.
NB. Huidige periode = getoonde 3 maand. In dit voorbeeld augustus,
september en oktober.

Kies het gewenste patroon en klik op de button
Het patroon zal nu worden verwijderd.

.

NB.
Wanneer het patroon in de huidige periode begint, wordt het patroon geheel uit het
systeem verwijderd.
Wanneer het patroon begint in een periode vóór de periode die op dit moment wordt
getoond, wordt het patroon afgebroken op de laatste dag van de vorige periode.
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2.4 Incidentele afwezigheid/aanwezigheid opgeven
Afwijken van de basispatronen is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een vakantie of een
verhinderdag op een dag die u normaliter wel beschikbaar bent. Ook kan het voorkomen
dat u een keer beschikbaar bent op een dag die u normaliter niet beschikbaar bent.
Hoe u deze incidentele afwezigheden en aanwezigheden kunt opgeven, zal in deze
paragraaf worden uitgelegd.
2.4.1 Een verhinderdag opgeven
Wanneer blijkt dat u op een bepaalde dag toch niet beschikbaar bent, hoeft het basis
beschikbaarheidpatroon niet aangepast te worden, maar kan dit gewoon in de kalender
worden aangepast.
We doen dit door op de dag te klikken waar we van het patroon willen afwijken.

In ons voorbeeld bent u beschikbaar op 13 november. We gaan nu aangeven dat u deze
dat verhinderd bent. Klik op de dag 13 november, het venster “Incidentele
beschikbaarheid” verschijnt.

Standaard staat de start- en einddatum ingevuld op de dag die is aangeklikt.
Ook staat de beschikbaarheid standaard op afwezig.
Klik op Klaar. De verhinderdatum is opgegeven.
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In de kalender staat nu op 13 november een rood driehoekje. Een rood driehoekje in de
agenda betekent afwezig.
In het tabblad Incidenteel staat een overzicht van alle uitzonderingen op de
beschikbaarheidpatronen. Hier worden dus de incidentele afwezigheden/aanwezigheden
en vakantie getoond.
2.4.2 Een vakantie opgeven
In de vorige paragraaf is 1 verhinderdag opgegeven. Op bijna dezelfde wijze kan ook een
langere afwezigheid, zoals een vakantie worden opgegeven.
Bijvoorbeeld week 51 en 52.
Klik op volgende om naar de maand december te gaan.

16

Klik op de dag 16 december (vanaf deze dag start de vakantie).
Het venster Incidentele beschikbaarheid verschijnt.

Standaard staat de start- en einddatum ingevuld op de dag die is aangeklikt.
Klik als Einddatum de Einddatum van de vakantie aan (in dit voorbeeld 29 december).
De beschikbaarheid staat standaard op afwezig.
Klik op Klaar.
De vakantie is opgegeven.

In de kalender staan nu in week 51 en 52 rode driehoekjes. Een rood driehoekje in de
agenda betekent afwezig.
NB. Op de dagen dat je standaard niet beschikbaar bent volgens je
beschikbaarheidpatroon, zie je dan ook geen rood driehoekje in de kalender. Je bent
immers al afwezig!
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2.4.3 Een aanwezigheid opgeven
Op dezelfde manier is het ook mogelijk om afwijkend van de ingestelde
beschikbaarheidpatronen een extra beschikbaarheid op te geven. Bijvoorbeeld ik werk
nooit op maandag maar op maandag 3 december kan ik wel.
Klik in de agenda op maandag 3 december .
Het venster Incidentele beschikbaarheid verschijnt.

Standaard staat de start- en einddatum ingevuld op de dag die is aangeklikt.
Geef bij beschikbaarheid nu de keuze Beschikbaar op.

Let op: de eind datum is alleen beschikbaar bij het opgeven van een afwezigheid.
Klik op Klaar. De extra beschikbaarheid is opgegeven.
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2.4.4 Een incidentele afwezigheid/aanwezigheid verwijderen
Ga naar de module beschikbaarheid.
Kies voor het tabblad Incidenteel.
Klik op de knop

van het te verwijderen patroon.

Aan de rechterkant van de incidentele afwezigheid staat een verwijder knop. Deze haalt
de afwezigheid/aanwezigheid weer van de kalender.
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3. Diensten
3.1 Algemeen
De module dienst geeft u een overzicht van de ingeroosterde diensten.
Blauw vierkantje = Hoofddienst
Lichtblauw rondje = Reserve dienst of Bureaudienst
Ga naar de module Diensten.
Hier ziet u een overzicht van de ingeroosterde diensten van de huidige roosterperiode.
De diensten module begint standaard met de actuele maand en de daarop 2 volgende
maanden.
NB. Deze periode is een andere periode die getoond wordt bij beschikbaarheid.
Op 3 manieren kunt u nu informatie over uw dienst bekijken.
1. Pop up
Door met de muis boven de geroosterde dienst te schuiven, krijgt u een pop up met in
het kort informatie van de dienst (naam dienst, hoofd, reserve of bureaudienst, datum en
tijdstip en status van de dienst.
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2. Door met de muis op de dienst te klikken.
In de daarop gevolgde pop up kunt u informatie van de deelnemers op het
dienstoverzicht bekijken of een verzoek voor ruilen of waarnemen starten.
Deze stappen zullen uitgebreid in de volgende paragraaf beschreven worden.

3. In de dienstlijst op een dienst te klikken.
Onder de kalender worden de diensten in een lijst gepresenteerd.
Door op het iccontje bewerken
gestart als bij punt 2 getoond.

voor de dienst te klikken wordt dezelfde pop up
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Verder kunt u bij het menu Legenda naast de Dienstlijst zien wat de betekenis is van de
diverse kleuren.
Onder de kalenders staan ook nog 2 tabbladen: Dienstlijst en Legenda.
De Dienstlijst is een lijstweergave van de diensten die in kalenders zijn opgenomen.
In de Legenda wordt een overzicht getoond van de betekenis van de diverse kleuren.

en

Dit zijn de diensten die ingeroosterd zijn. Vierkantje blauw = Hoofddienst
Rondje lichtblauw = Reservedienst of Bureaudienst
Iemand heeft een ruilverzoek verstuurd.
Het verstuurde ruilverzoek is geweigerd.
Iemand heeft een waarnemingsverzoek verstuurd.
Het verstuurde waarnemingsverzoek is geweigerd.
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3.2 Deelnemers op het rooster
Door op een dienst te klikken of in de dienstlijst op de bewerken button te klikken, wordt
een informatie pop up getoond.
Klik vervolgens op de button Dienstoverzicht om de deelnemers op het rooster te kunnen
zien.
U krijgt dan een Dienstoverzicht te zien. Hierin staan standaard de deelnemers op van
het rooster van gister, vandaag en morgen.
NB. Dit kan in de planapplicatie aangepast worden. Zie paragraaf 3.2.1
De lijst is op datum gesorteerd en toont naast de naam van de deelnemer, de dienst en
het mobiele nummer.

Klikt u op een dag waarop u geen dienst heeft, krijgt u het volgende te zien.
Ook de informatie pop up. Maar dan dat u geen dienst heeft. En ook de buttons
Dienstoverzicht en Start een verzoek zijn dan niet actief.

23

3.3 Dienst ruilen
Diensten die ingeroosterd zijn kunnen geruild of waargenomen worden. In deze
paragraaf zal het ruilproces uitgelegd worden. In de volgende paragraaf het waarnemen.
3.3.1 Ruilverzoek algemeen
Door op een dienst te klikken of in de dienstlijst op de bewerken button te klikken, wordt
een informatie pop up getoond.
Klik vervolgens op de button Start een verzoek.
Het volgende scherm aanpassen dienst wordt getoond.

Bij het ruilen zijn 3 mogelijkheden om een ruilverzoek te starten.
1. Ruilen op naam.
Bij ruilen op naam krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst die u ter ruiling
aanbiedt, mogen werken (= geschikt zijn) en die op de dag die u aanbiedt ter ruiling ook
daadwerkelijk een dienst kunnen draaien (= beschikbaar zijn).
Advocaten die dag al een dienst hebben of vrij zijn, worden NIET getoond in de
keuzelijst.
2. Ruilen op datum
Bij ruilen op datum krijgt u eerst een keuzeveld om een datum te kiezen waarmee u een
dienst wilt ruilen en vervolgens een lijst van deelnemers die kunnen ruilen. Ook bij deze
optie wordt een lijst getoond van advocaten die op uw dienst mogen werken (= geschikt
zijn) en op de dag die u aanbiedt ter ruiling ook daadwerkelijk een dienst kunnen draaien
(= beschikbaar zijn).
Advocaten die dag al een dienst hebben of vrij zijn, worden NIET getoond in de
keuzelijst.
3. Ruilen op deelnemers rooster
Bij ruilen op deelnemers rooster krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst die u
ter ruiling aanbiedt mogen werken (= geschikt zijn). Bij deze optie is de controle of
iemand ook daadwerkelijk die dag zou kunnen, niet toegepast.
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Hier kan te allen tijde geruild worden ook al heeft iemand aangegeven die dag vrij te
zijn.
Let op: Ruilverzoeken kunnen niet op de dag van vandaag of in het verleden
plaatsvinden.
In de informatie pop up is dan de button start een verzoek niet actief.

3.3.2 Ruilen op naam
Bij ruilen op naam krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst die u ter ruiling
aanbiedt mogen werken (= geschikt zijn) en die op de dag die u aanbiedt ter ruiling ook
daadwerkelijk een dienst kunnen draaien (= beschikbaar zijn).
Advocaten die dag al een dienst hebben of vrij zijn, worden NIET getoond in de
keuzelijst.
Kies bij aanpassen dienst voor de optie: ruilen op naam
Klik op Volgende.

In de volgende stap kunt u kiezen met wie u de dienst wilt ruilen
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Het dialoog bevat naast een lijst met personen welke u kunt aanklikken, ook een veld
waar mee u kunt zoeken. De tekst die u invult filtert op de namen van de mensen in de
lijst.
Kies de persoon waarmee u wilt ruilen en klik op Volgende.
In de volgende stap krijgt u een overzicht van de diensten van de gekozen persoon
waarmee u kunt ruilen (dit zijn alleen diensten die in de toekomst liggen, diensten van
vandaag en in het verleden kunnen niet geruild worden).

Kies een dienst die u wilt ruilen en klik op Volgende.
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In de volgende stap van het ruilproces wordt een samenvatting getoond van de ruiling.
Hier wordt getoond welke dienst je wilt ruilen en met wie en op welke data. Klik op
versturen als het verzoek akkoord is.
De advocaat waarmee geruild wordt, ontvangt nu automatisch een e-mail bericht dat hij
of zij een ruilverzoek heeft ontvangen.
In de agenda en in de dienstenlijst ziet u de dienst nu met de ruilstatus staan.
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In het menu verstuurd verschijnt nu het ruilverzoek. In deze lijst wordt een overzicht
getoond van alle verstuurde ruil- en waarneemverzoeken en de status van de
afhandeling.
NB. In de lijst worden alle verstuurde verzoeken getoond met als datum de einddatum
van de planning – 12 maand. Zodra de koppeling de tijdslijnen van de autorisatie
verschuift, wordt de lijst “opgeschoond”.
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3.3.3 Ruilen op datum
Bij ruilen op datum krijgt u eerst een keuzeveld om een datum te kiezen waarmee u een
dienst wilt ruilen en vervolgens een lijst van deelnemers die kunnen ruilen. Ook bij deze
optie wordt een lijst getoond van advocaten die op uw dienst mogen werken (= geschikt
zijn) en op de dag die u aanbiedt ter ruiling ook daadwerkelijk een dienst kunnen draaien
(= beschikbaar zijn).
Advocaten die dag al een dienst hebben of vrij zijn, worden NIET getoond in de
keuzelijst.
Kies bij aanpassen dienst voor de optie: ruilen op datum
Kies een datum uit de kalender (ook hier kan allen maar in de toekomst een ruiling
gestart worden, ruilingen op vandaag en eerder zijn niet mogelijk).
Klik op Volgende.

In de volgende stap wordt getoond wie op de gekozen dag dienst hebben en waarmee u
kunt ruilen.
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Klik op Volgende.

Ter bevestiging wordt nogmaals de dienst getoond van de datum waarop u wilt ruilen.
Kies deze dienst en klik op volgende.

In de volgende stap van het ruilproces wordt een samenvatting getoond van de ruiling.
Hier wordt getoond welke dienst je wilt ruilen en met wie en op welke data. Klik op
versturen als het verzoek akkoord is.
De advocaat waarmee geruild wordt, ontvangt nu automatisch een e-mail bericht dat hij
of zij een ruilverzoek heeft ontvangen.
In de agenda en in de dienstenlijst ziet u de dienst nu met de ruilstatus staan.
In het menu verstuurd verschijnt nu het ruilverzoek. In deze lijst wordt een overzicht
getoond van alle verstuurde ruil- en waarneemverzoeken en de status van de
afhandeling.
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NB. In de lijst worden alle verstuurde verzoeken getoond met als datum de einddatum
van de planning – 12 maand. Zodra de koppeling de tijdslijnen van de autorisatie
verschuift, wordt de lijst “opgeschoond”.

3.3.4 Ruilen op deelnemers rooster
Bij ruilen op deelnemers rooster krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst die u
ter ruiling aanbiedt mogen werken (= geschikt zijn). Bij deze optie is de controle of
iemand ook daadwerkelijk die dag zou kunnen, niet toegepast.
Hier kan te allen tijde geruild worden ook al heeft iemand aangegeven die dag vrij te
zijn.
Kies bij aanpassen dienst voor de optie: ruilen op deelnemers rooster
Klik op Volgende.

In de volgende stap kunt u kiezen met wie u de dienst wilt ruilen
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Het dialoog bevat naast een lijst met personen welke u kunt aanklikken, ook een veld
waar mee u kunt zoeken. De tekst die u invult filtert op de namen van de mensen in de
lijst.
Kies de persoon waarmee u wilt ruilen en klik op Volgende.
In de volgende stap krijgt u een overzicht van de diensten van de gekozen persoon
waarmee u kunt ruilen (dit zijn alleen diensten die in de toekomst liggen, diensten van
vandaag en in het verleden kunnen niet geruild worden).

Kies een dienst die u wilt ruilen en klik op Volgende.
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In de volgende stap van het ruilproces wordt een samenvatting getoond van de ruiling.
Hier wordt getoond welke dienst je wilt ruilen en met wie en op welke data. Klik op
versturen als het verzoek akkoord is.
De advocaat waarmee geruild wordt, ontvangt nu automatisch een e-mail bericht dat hij
of zij een ruilverzoek heeft ontvangen.
In de agenda en in de dienstenlijst ziet u de dienst nu met de ruilstatus staan.
In het menu verstuurd verschijnt nu het ruilverzoek. In deze lijst wordt een overzicht
getoond van alle verstuurde ruil- en waarneemverzoeken en de status van de
afhandeling.
NB. In de lijst worden alle verstuurde verzoeken getoond met als datum de einddatum
van de planning – 12 maand. Zodra de koppeling de tijdslijnen van de autorisatie
verschuift, wordt de lijst “opgeschoond”.
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3.4 Ruilverzoek accepteren
Indien u een ruilverzoek krijgt, ontvangt u een mail met het verzoek om het ruilverzoek
af te handelen. Ga voor de afhandeling van het ruilverzoek naar het menu Ontvangen.
In deze lijst wordt een overzicht getoond van alle ontvangen ruil- en waarneemverzoeken
die u nog moet afhandelen. Het getal bij het menu geeft aan hoeveel verzoeken nog
afgehandeld moeten worden.

Klik op de button
om het ruilverzoek te accepteren.
Het verzoek verdwijnt uit de lijst.
Die dienst zal nu geruild bij beide advocaten ingeroosterd staan.
In de het menu Verstuurd van de advocaat die het verzoek heeft verstuurd, staat de
status van de dienst op Geaccepteerd.

Hiermee is het ruilverzoek afgehandeld.
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3.5 Ruilverzoek weigeren
Indien u een ruilverzoek krijgt, ontvangt u een mail met het verzoek om het ruilverzoek
af te handelen. Ga voor de afhandeling van het ruilverzoek naar het menu Ontvangen.
In deze lijst wordt een overzicht getoond van alle ontvangen ruil- en waarneemverzoeken
die u nog moet afhandelen. Het getal bij het menu geeft aan hoeveel verzoeken nog
afgehandeld moeten worden.

Klik op de button
om het ruilverzoek te weigeren.
Het verzoek verdwijnt uit de lijst.
De advocaat die het verzoek heeft verstuurd, zal een mail ontvangen met daarin een
schrijven dat het verzoek is geweigerd.
In het menu Verstuurd van de deze advocaat staat de status van het verzoek nu op
geweigerd.

De Advocaat heeft nu 2 opties.
1. Het verzoek weer terug nemen en zelf uitvoeren.
Druk hiervoor op de button
. Hiermee wordt de dienst weer ingeroosterd
zoals deze oorspronkelijk in de agenda stond. De status wordt op gepland gezet.
2. Een nieuw ruilverzoek in gang zetten. Zie paragraaf 3.3.2 t/m 3.3.4.
Hiermee is het ruilverzoek afgehandeld.
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3.6 Ruilverzoek annuleren
Indien u een ruilverzoek gaat doen, kan het voorkomen dat een ruilverzoek niet
opgevolgd wordt door de andere advocaat.
In dat geval heeft u de mogelijkheid om het verzoek te annuleren.
Ga naar het menu Verstuurd.
Kies de dienst die u wilt annuleren.
Klik op de button
Hiermee wordt het verzoek geannuleerd.

De advocaat aan wie u het verzoek had gestuurd, ontvangt nu een mail dat het
ruilverzoek is geannuleerd. Het verzoek verdwijnt bij deze advocaat uit de lijst
ontvangen.
Bij de advocaat die het verzoek had verstuurd, verdwijnt de dienst uit de lijst verstuurd.

De dienst staat nu weer ingeroosterd in uw agenda en de dienst kan weer voor een
nieuw ruilverzoek of waarneming in gang gezet worden.
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3.7 Dienst waarnemen
3.7.1 Waarneemverzoek algemeen
Door op een dienst te klikken of in de dienstlijst op de bewerken button te klikken, wordt
een informatie pop up getoond.
Klik vervolgens op de button Start een verzoek.
Het volgende scherm aanpassen dienst wordt getoond.

Bij het waarnemen zijn 2 mogelijkheden om een waarneemverzoek te starten.
1. Waarnemen op naam.
Bij waarnemen op naam krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst die u ter
waarneming aanbiedt, mogen werken (= geschikt zijn) en die op de dag die u aanbiedt
ter waarneming ook daadwerkelijk een dienst kunnen draaien (= beschikbaar zijn).
Advocaten die dag al een dienst hebben of vrij zijn, worden NIET getoond in de
keuzelijst.
2. Waarnemen op deelnemers rooster
Bij waarnemen op deelnemers rooster krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst
die u ter waarneming aanbiedt, mogen werken (= geschikt zijn). Bij deze optie is de
controle of iemand ook daadwerkelijk die dag zou kunnen, niet toegepast.
Hier kan te allen tijde waargenomen worden ook al heeft iemand aangegeven die dag vrij
te zijn.
Let op: Waarneemverzoeken kunnen niet op de dag van vandaag of in het verleden
plaatsvinden.
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In de informatie pop up is dan de button start een verzoek niet actief.

3.7.2 Waarnemen op naam
Bij waarnemen op naam krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst die u ter
waarneming aanbiedt, mogen werken (= geschikt zijn) en die op de dag die u aanbiedt
ter waarneming ook daadwerkelijk een dienst kunnen draaien (= beschikbaar zijn).
Advocaten die dag al een dienst hebben of vrij zijn, worden NIET getoond in de
keuzelijst.
Kies bij aanpassen dienst voor de optie: waarnemen op naam
Klik op Volgende.

In de volgende stap kunt u kiezen door wie u de dienst wilt laten waarnemen.
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Het dialoog bevat naast een lijst met personen welke u kunt aanklikken, ook een veld
waar mee u kunt zoeken. De tekst die u invult filtert op de namen van de mensen in de
lijst.
Kies de persoon die u wilt laten waarnemen en klik op Volgende.

In de volgende stap van het waarneemproces wordt een samenvatting getoond van de
waarneming. Hier wordt getoond welke dienst je wilt laten waarnemen en door wie.
Klik op versturen als het verzoek akkoord is.
De advocaat die u wilt laten waarnemen, ontvangt nu automatisch een e-mail bericht dat
hij of zij een waarneemverzoek heeft ontvangen.
In de agenda en in de dienstenlijst ziet u de dienst nu met de waarneemstatus staan.
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In het menu verstuurd verschijnt nu het waarneemverzoek. In deze lijst wordt een
overzicht getoond van alle verstuurde ruil- en waarneemverzoeken en de status van de
afhandeling.
NB. In de lijst worden alle verstuurde verzoeken getoond met als datum de einddatum
van de planning – 12 maand. Zodra de koppeling de tijdslijnen van de autorisatie
verschuift, wordt de lijst “opgeschoond”.

Let op: bij waarnemingen staat bij de doeldienst
je alleen een dienst weg en ontvang je niets terug.

, dat klopt ook immers hier geef

3.7.3 waarnemen op deelnemers rooster
Bij waarnemen op deelnemers rooster krijgt u een lijst van deelnemers die op de dienst
die u ter waarneming aanbiedt, mogen werken (= geschikt zijn). Bij deze optie is de
controle of iemand ook daadwerkelijk die dag zou kunnen, niet toegepast.
Hier kan te allen tijde waargenomen worden ook al heeft iemand aangegeven die dag vrij
te zijn.
Kies bij aanpassen dienst voor de optie: waarnemen op deelnemers rooster
Klik op Volgende.
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In de volgende stap kunt u kiezen door wie u de dienst wilt laten waarnemen.

Het dialoog bevat naast een lijst met personen welke u kunt aanklikken, ook een veld
waar mee u kunt zoeken. De tekst die u invult filtert op de namen van de mensen in de
lijst.
Kies de persoon die u wilt laten waarnemen en klik op Volgende.
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In de volgende stap van het waarneemproces wordt een samenvatting getoond van de
waarneming. Hier wordt getoond welke dienst je wilt laten waarnemen en door wie.
Klik op versturen als het verzoek akkoord is.
De advocaat die u wilt laten waarnemen, ontvangt nu automatisch een e-mail bericht dat
hij of zij een waarneemverzoek heeft ontvangen.
In de agenda en in de dienstenlijst ziet u de dienst nu met de waarneemstatus staan.
In het menu verstuurd verschijnt nu het waarneemverzoek. In deze lijst wordt een
overzicht getoond van alle verstuurde ruil- en waarneemverzoeken en de status van de
afhandeling.
NB. In de lijst worden alle verstuurde verzoeken getoond met als datum de einddatum
van de planning – 12 maand. Zodra de koppeling de tijdslijnen van de autorisatie
verschuift, wordt de lijst “opgeschoond”.

Let op: bij waarnemingen staat bij de doeldienst
je alleen een dienst weg en ontvang je niets terug.

, dat klopt ook immers hier geef
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3.8 Waarneemverzoek accepteren
Indien u een waarneemverzoek krijgt, ontvangt u een mail met het verzoek om het
waarneem verzoek af te handelen. Ga voor de afhandeling van het waarneem verzoek
naar het menu Ontvangen.
In deze lijst wordt een overzicht getoond van alle ontvangen ruil- en waarneemverzoeken
die u nog moet afhandelen. Het getal bij het menu geeft aan hoeveel verzoeken nog
afgehandeld moeten worden.

Klik op de button
om het ruilverzoek te accepteren.
Het verzoek verdwijnt uit de lijst.
De dienst zal nu in de agenda geroosterd zijn van de ontvangen advocaat.
In de het menu Verstuurd van de advocaat die het verzoek heeft verstuurd, staat de
status van de dienst op Geaccepteerd.

Hiermee is het waarneemverzoek afgehandeld.
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3.8 Waarneemverzoek weigeren
Indien u een waarneemverzoek krijgt, ontvangt u een mail met het verzoek om het
waarneemverzoek af te handelen. Ga voor de afhandeling van het waarneem verzoek
naar het menu Ontvangen.
In deze lijst wordt een overzicht getoond van alle ontvangen ruil- en waarneemverzoeken
die u nog moet afhandelen. Het getal bij het menu geeft aan hoeveel verzoeken nog
afgehandeld moeten worden.

Klik op de button
om het ruilverzoek te weigeren.
Het verzoek verdwijnt uit de lijst.
De advocaat die het verzoek heeft verstuurd, zal een mail ontvangen met daarin een
schrijven dat het verzoek is geweigerd.
In het menu Verstuurd van de deze advocaat staat de status van het verzoek nu op
geweigerd.

De Advocaat heeft nu 2 opties.
1. Het verzoek weer terug nemen en zelf uitvoeren.
Druk hiervoor op de button
. Hiermee wordt de dienst weer ingeroosterd
zoals deze oorspronkelijk in de agenda stond. De status wordt op gepland gezet.
2. Een nieuw ruilverzoek in gang zetten. Zie paragraaf 3.7.2 en 3.7.3.
Hiermee is het waarneemverzoek afgehandeld.
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3.9 Waarneemverzoek annuleren
Indien u een waarneemverzoek gaat doen, kan het voorkomen dat een verzoek niet
opgevolgd wordt door de andere advocaat.
In dat geval heeft u de mogelijkheid om het verzoek te annuleren.
Ga naar het menu Verstuurd.
Kies de dienst die u wilt annuleren.
Klik op de button
Hiermee wordt het verzoek geannuleerd.
De advocaat aan wie u het verzoek had gestuurd, ontvangt nu een mail dat het
waarneemverzoek is geannuleerd. Het verzoek verdwijnt bij deze advocaat uit de lijst
ontvangen.
Bij de advocaat die het verzoek had verstuurd, verdwijnt de dienst uit de lijst verstuurd.

De dienst staat nu weer ingeroosterd in uw agenda en de dienst kan weer voor een
nieuw ruilverzoek of waarneming in gang gezet worden.
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3.10 Regels voor openingstijden van ruilen/waarnemen diensten

Voor het ruilen en waarnemen gelden een aantal regels op welk tijdstip welke actie nog
uitgevoerd mag worden. Deze zullen hieronder worden beschreven.
Van 0:00 tot 22:00 uur:

Diensten die de dag erna of later starten mogen nog
aangepast worden.

Van 22:00 tot 0:00 uur:

Diensten die de dag erna starten kunnen niet meer
aangepast worden.

Tussen 22:00 en 0:00 uur: Alle diensten van de dag erna die nog in ruiling of
waarneming zijn, worden teruggezet (status gepland) naar
de oorspronkelijk advocaat. Dit wordt automatisch
afgehandeld.
Als voorbeeld:
Het is vandaag 11:30. Ik kan de dienst van morgen nog ruilen of laten waarnemen.
Het is vandaag 22:30. Ik kan de dienst van morgen NIET meer ruilen of laten
waarnemen.
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3.11 Dienst(en) overnemen in Outlook agenda
Ga naar de module Diensten.
Ga naar de Dienstlijst.

In de kolom “Agenda” van de dienst lijst is een knop aanwezig die het
mogelijk maakt om elke dienst apart aan Outlook (of een ander
kalender programma) toe te voegen.
Onder de dienst lijst is ook een knop “Alles” aanwezig, deze knop
zorgt er voor dat u alle diensten die in de kalender staan in 1x kunt
toevoegen aan Outlook.
Nadat u op de knop overzetten agenda hebt gedrukt, verschijnt de volgende melding.
Klik op openen. De afspraak/afspraken worden in de agenda gezet.
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3.12 Dienstenoverzicht printen
Ga naar de module Diensten.
Ga naar de Dienstlijst.
Via de printoptie van de webbrowser kan de dienstenlijst die op het scherm wordt
getoond, worden geprint.
Hieronder een voorbeeld van de printoptie in Internet Explorer.
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