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Ga naar www.swung.nu 

selecteer ‘Login medewerker’ 

Voer je gegevens in

Stap 1: Inloggen 

Klik onderaan de website op 'Urenregistratie'

Versie 2022-04 

Afbeelding 1



 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

 

• 

“Weekstaten” selecteren 

Juiste week nummer kiezen 

Uren invoeren, zie onderstaande afbeelding

 
 

Urenregel aanpassen via het pictogram met pen, staat achter de 

urenregel 

Urenregel verwijderen via het pictogram met rode kruis, staat achter de

urenregel Extra urenregel toevoegen via het blauwe plusteken (linksboven), zie 

 onderstaande afbeelding

Vervolgens uurtype selecteren, uren invullen en op het groene vinkje klikken

(rechtsonder), zie onderstaande afbeelding

Uren invoeren 
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Afbeelding 3

Afbeelding 2



 
 

Voer de datum in door op het pictogram achter het datum veld te klikken, vervolgens 

de juiste datum selecteren 

Daarna de postcode van plaats naar plaats en kilometers invoeren, als het gaat om 

heen/terug reis met dezelfde afstand plaats dan een vinkje in het vakje “retour”. De 

kilometers worden dan verdubbelt. 

Staan alle kilometers goed klik dan op het groene vinkje (rechtsonder), zie afbeelding 6 

 
• 

• 

• 

• 

• 

(indien van toepassing) 

Memo invoeren (indien nodig) 

Direct tekst invoeren in het memo veld, zie afbeelding 7 

 

Rit toevoegen, klik op blauw plusje (linksboven), zie afbeelding 5 

Afbeelding 5

Afbeelding 7 

Kilometers invoeren 
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Afbeelding 4

Afbeelding 6



 

Controleer alle uren en kilometers (indien van toepassing): 

• Compleet aanklikken met: “Ja” (links onderin), zie bovenstaande afbeelding 2 

• “Bewaar” aanklikken (links onderin), zie bovenstaande afbeelding 2 

De uren worden nu verstuurd ter goedkeuring naar de contactpersoon van de 

opdrachtgever! 

• Selecteer weekstaten 

• Klik op het pictogram achter het weeknummer, zie onderstaande 

afbeelding 8 

 

Weekstaat opnieuw ontvangen per email 

 
Er wordt nu automatisch een e-mail verstuurd met de opgevraagde weekstaat in PDF formaat! 

Afbeelding 8 
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Vervolgens komt onderstaand overzicht in beeld, afbeelding 9 

• Selecteer weekstaten 

• Selecteer weeknummer Klik op de tekst, “beschikbaar (goedgekeurd)”, zie 

afbeelding 8

 

 
Weekstaat inzien 

Afbeelding 9 
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