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2 INTRODUCTIE 

Dit document beschrijft de werkwijze in RefAssist om uw aanduidingen te bekijken. In eerste instantie zal u hier uw 

aanduidingen terugvinden en de momenten waarop u aangeduid werd als reserve. Op termijn zullen hier ook de 

cursusmomenten, trainingen en oproepingen toegevoegd worden. 

3 FUNCTIONALITEIT 

Er zijn twee mogelijkheden om de aanduidingen te openen. U kan gebruik maken van de link in het dashboard wanneer 

u de applicatie opent (deze functie wordt op termijn ontwikkeld), of u kan gebruik maken van het menupunt: 

 

Wanneer u op dit menupunt klikt, zal het volgende scherm geopend worden: 

 

Aan de linkerzijde bevindt zich een filter, hier is het mogelijk om: 

1. Startdatum voor de periode van de getoonde aanduidingen te wijzigen 

2. Einddatum voor de periode van de getoonde aanduidingen te wijzigen 

3. Een ander seizoen op te geven 

4. Enkel aanduidingen met een opleidersverslag tonen 

Bij de toekomstige aanduidingen worden steeds de blokken vermeld rechts bij de aanduiding. 

5. Details aanduiding weergeven 

6. Cancel contacts 

7. Link naar wedstrijdbladen. 

8. Informatie over aanduiding als reserve 

3.1 Details aanduiding 

Bij het openklikken van de aanduiding, zal het onderstaande geopend worden: 
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U vindt hier alle info terug van de wedstrijd.  

Onderaan ziet u wie er aangeduid werd voor deze wedstrijd. Wanneer uw collega’s dit geactiveerd hebben in hun 

profiel, dan zal u hier ook hun avatar, telefoonnummer en emailadres te zien krijgen. 

3.2 Cancel contact 

Wanneer u klikt op cancel contact, ziet u wie u dient te contacteren om de wedstrijd af te zeggen.  

Let op: Wanneer u klikt op cancel contact, dan wordt het contact getoond op de dag zelf, en niet op de dag van de 

aanduiding. U weet op dat moment wie u nu moet contacteren, als u de wedstrijd wil afzeggen op dit moment. 

 

3.3 Reserve 

U zal ook uw aanduiding als reserve in het overzicht zien. 

3.4 Toekomst 

In de toekomst is het de bedoeling om ook oproepingen en verplichte trainingen en cursussen op te nemen in het 

aanduidingsoverzicht. 


