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Rol: Organisatiebeheerder

Als organisatiebeheerder heeft u de centrale rol in de voorbereiding van evaluaties. U bent de enige 
die nieuwe evaluaties kan aanmaken en lopende evaluaties kan upgraden. U dient personen in te 
voeren die u vervolgens met een rol aan een of meer evaluaties kunt toewijzen. Opvolgend dient u 
per evaluatie de evaluatieperiode te activeren. Daardoor worden de door u toegewezen 
betrokkenen automatisch per mail uitgenodigd om vanuit hun rol deel te nemen aan de evaluatie.

Voorbereiding
Voordat u begint met het invoeren van mogelijke deelnemers, het aanmaken van evaluaties en 
toewijzen van deelnemers aan die evaluaties zullen de volgende vragen voor u beantwoord moeten 
zijn:
●    Welke onderdelen van de organisatie nemen deel?
●    Welk model gaan zij gebruiken?
●    Hoe ziet het traject eruit wat zij gaan doorlopen (evaluatietype)?
●    Wie zijn de deelnemers en wat zijn hun gegevens (naam, emailadres)?
●    Welke rol hebben of krijgen de deelnemers?
Na voornoemde voorbereiding, het invoeren van personen en het aanmaken van een of meer 
evaluaties, kunt u het beheren van betrokkenen en activeren van periodes door een coördinator 
laten doen. U dient de coördinator dan, voordat u de evaluatieperiode activeert, aan een evaluatie 
toe te wijzen en deze via de in het scherm aangeboden knop uit te nodigen.

Begeleidende rol
Binnen de evaluatie- en audit heeft u geen inhoudelijke rol. U kunt het model en de stellingen 
bekijken (zonder beantwoording van deelnemers) en stappen wisselen. U heeft toegang tot het 
afrekenoverzicht, waar de door uw organisatie in gebruik genomen evaluaties en gestarte perioden 
zijn weergegeven. Vanuit uw begeleidende rol is inzicht in de brede werking en verschillende rollen 
aan te bevelen. U kunt daartoe de verschillende processchema’s en rolbeschrijvingen doornemen.

Delegeren van taken
Door per evaluatie een coördinator aan te wijzen en te koppelen kunt u de beheertaken met 
betrekking tot de specifieke evaluatie delegeren.

Documenten beheer
Als organisatiebeheerder heeft u –indien voor uw organisatie beschikbaar gemaakt- de beschikking 
over een uitgebreide documenten beheer omgeving en uitwisselingsmodule. 
U kunt documentatie uit uw organisatie eenvoudig importeren, eenvoudig verspreiden naar 
evaluaties en modellen en deze beheren. Bekijk voor nadere uitleg de handleiding 
documentenbeheer.

Hoofdbeheer
Deelnemers aanmaken
Via de ingang ‘Deelnemers’ – onder ‘Management’ in de hoofdnavigatie – voert u personen en 
hun gegevens in het systeem in en kunt deze daar beheren. Deze personen zijn op dat 
moment aanwezig in het systeem maar nog niet actief. U (of een coördinator) dient deze, 
nadat u een evaluatie hebt aangemaakt, met een rol aan een of meer afzonderlijke evaluaties 
toe te wijzen (zie verderop onder “Deelnemers toewijzen en beheren).

Evaluatie creëren (stap 1)
U bent de enige die evaluaties kan aanmaken. Binnen de pagina "evaluatie creëren" (onder 
‘Management’) worden de door u te doorlopen stappen aangeboden. Nadat u dat hebt 
gedaan dient u deelnemers aan de evaluatie toe te wijzen of dit door een coördinator te laten 
doen. In dat geval dient u voor de betreffende evaluatie in ieder geval een deelnemer aan de 
rol coördinator toe te wijzen. U dient deze dan, voordat de periode wordt geactiveerd, via de 
knop "uitnodigen" afzonderlijk uit te nodigen voor de voorbereiding.

Deelnemers toewijzen en beheren (stap 2)
Nadat u een evaluatie heeft aangemaakt dient u de ingevoerde personen aan een evaluatie 
toe te wijzen en hen daarbij een rol te geven (de coördinator kan dit ook). U doet dit voordat u 
de evaluatieperiode activeert.
In het scherm “Deelnemers” wordt een overzicht getoond van de mogelijk te gebruiken rollen. 
Per rol wijst u een of meer personen aan. Wanneer aan een rol maximaal 1 deelnemer kan 
worden toegewezen wordt dat zichtbaar doordat toevoegen na 1 niet meer mogelijk is. 
Wanneer niet alle deelnemers of toeschouwers bij aanvang bekend zijn, kunt u deze later 
toewijzen. Zij ontvangen dan automatisch per mail een uitnodiging met inloggegevens.
Wanneer u een tweede (of volgende) evaluatieperiode binnen een al bestaande evaluatie 
activeert, worden de deelnemers uit de vorige periode automatisch meegenomen. U kunt 
deelnemers te allen tijde wijzigen via de ingang "deelnemers" in de navigatie van de evaluatie. 
Voorzichtigheid is daarbij geboden! Gooi een deelnemer niet zomaar weg, want dan bent u 
zijn of haar historie kwijt. In de meeste gevallen is het beter om de deelnemer inactief te 
maken.

Evaluatieperiode activeren (stap 3)
Wanneer u een evaluatie hebt aangemaakt, is deze nog niet actief. Hiervoor moet de periode 
worden geactiveerd. U doet dit door gebruik van de knop “Periode activeren”. Het activeren 
van een periode zorgt ervoor dat de aan de evaluatie gekoppelde deelnemers automatisch 
per mail worden uitgenodigd om deel te nemen. In de uitnodiging vinden zij hun 
inloggegevens. De deelnemers kunnen beginnen.

Evaluatie upgraden
Als organisatiebeheerder kunt u lopende evaluaties altijd upgraden. Wanneer u bij aanvang 
bijvoorbeeld nog niet bekend is of er een audit moet volgen, start u met een evaluatie. In een 
later stadium kiest u een type evaluatie waar een audit is inbegrepen. U betaalt enkel het 
verschilbedrag. De toegewezen betrokkenen en gegevens van de lopende evaluatie worden 
meegenomen. De betrokkenen kunnen zonder verdere instelling verder werken. Auditoren 
dient u dan waarschijnlijk nog wel toe te voegen.

Deelnemers

Evaluatie Invuller, evaluatieleider, manager

Audit Auditor, auditorvoorzitter

Plannen
Evaluatieleider, manager, opdrachtnemer, 
invuller (alleen lezen)
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Vervolgperiode starten
Als organisatiebeheerder kunt u voor een bestaande evaluatie een nieuwe (vervolg) 
periode starten en activeren. U kunt daarbij opnieuw kiezen voor een evaluatietype. 
Wanneer u een nieuwe periode start wordt de lopende evaluatie automatisch gesloten. 
De eindgegevens (conclusies) worden meegenomen naar de nieuwe periode als input 
voor de deelnemers. De betrokkenen worden automatisch meegenomen naar de 
nieuwe periode en kunnen door u worden aangepast. De betrokkenen kunnen, 
afhankelijk van hun rol, hun stappen uit vorige periodes bekijken.

Afrekenoverzicht (ingang)
In het afrekenoverzicht staat het overzicht van de door uw organisatie in gebruik 
genomen evaluaties, inclusief de kosten die aan deze evaluaties verbonden zijn. U vindt 
het afrekenoverzicht onder ‘Management’ in de hoofdnavigatie.

Beheer per evaluatie
Extra instellingen (ingang): Extra vragen toewijzen (voorbereiding)
Wanneer binnen het model ruimte is gegeven voor het toevoegen van extra vragen dan 
kunt u deze desgewenst toevoegen aan het gekozen model. Deze zijn alleen zichtbaar 
binnen de evaluatie waar u deze toevoegt. Denkt u hierbij aan vragen die specifiek voor 
het te evalueren onderdeel van de organisatie van belang zijn. Waar u extra vragen kunt 
toevoegen ziet u op de pagina “extra vragen”. Deze wordt alleen getoond wanneer het 
binnen het model is toegestaan. Het is raadzaam dit als voorbereiding vast te stellen en 
via het scherm vast te leggen voordat u de periode activeert waardoor de deelnemers 
automatisch worden uitgenodigd! Zij hebben deze dan vanaf de invulstap tot hun 
beschikking. De evaluatieleider kan vooraf en ten tijde van de evaluatie zelf ook extra 
instellingen toevoegen.

Extra instellingen (ingang): Inhoud beschikbaar maken (delen afsluiten)
Als coördinator kunt u vooraf en tijdens het proces delen van het model aan en 
uitzetten. Standaard staan alle delen aan. Door delen uit te vinken zijn deze niet meer 
zichtbaar voor de betrokkenen. U kunt dit op ieder moment aanpassen.

Stap wisselen (ingang)
Door middel van stapwissels bepaalt u welke stap actief is. Het wisselen of doorzetten 
van stappen is essentieel voor het doorlopen van het proces. Alleen in de actieve stap 
kan worden gewerkt. Als organisatiebeheerder kunt u alle stappen binnen het 
evaluatietraject wisselen (de coördinator kan dit ook). De evaluatieleider en 
auditorvoorzitter kunnen stappen wisselen binnen hun eigen deel van de evaluatie. Hun 
laatste stap melden zij af. De coördinator krijgt dan per e-mail een verzoek de stap te 
wisselen
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