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Openstaande	  vragen/punten:	  
-‐ 	  Waar	  voegen	  we	  de	  2e	  beoordelaar	  /	  informant	  in?	  OpJes:	  

-‐ 	  AlJjd	  in	  deel	  2,	  administraJe	  gegevens	  
-‐ 	  AlJjd	  in	  deel	  1,	  dan	  moet	  ook	  daar	  de	  vraag	  gesteld	  worden	  
-‐ 	  Knop	  maken	  voor	  opstellen	  mail,	  zodat	  je	  de	  vraag	  zelf	  kunt	  stellen	  
-‐ 	  Informant	  deel	  2	  en	  beoordelaar	  deel	  1.	  

-‐ Issue	  informant/2e	  beoordelaar:	  als	  iemand	  iets	  definiJef	  maakt,	  dan	  is	  het	  niet	  	  
meer	  mogelijk	  om	  iemand	  toe	  te	  voegen	  
	  
-‐ 	  RadiobuRons	  	  tekst	  per	  rol	  en	  processtap	  verschillend	  is	  mogelijk,	  is	  nu	  ook	  al.	  	  
Opslaan	  +	  sluiten	  is	  vast,	  verzenden	  is	  aanpasbaar.	  

-‐ 	  Afgesloten	  JB	  tab	  :	  staat	  op	  1,5	  jaar	  in	  SAP	  is	  maximaal	  2	  jaar	  aanwezig.	  

-‐ 	  Uitvergroten	  van	  een	  tekstveld	  is	  qua	  oplossing	  veel	  werk	  /	  misschien	  niet	  mogelijk.	  	  
Andere	  opJe	  is	  om	  een	  link	  “meer”	  te	  maken	  en	  dan	  opslaan/annuleren.	  Maar	  dit	  is	  complex.	  
	  
-‐	  Hoe	  krijgen	  we	  het	  afstellen	  in	  de	  rapportages?	  Hoe	  wordt	  het	  weggeschreven	  in	  de	  tabel?	  
	  
-‐ Wanneer	  mag	  mdw	  informaJe	  zien	  van	  informant?	  

-‐ 	  2e	  beoordelaar	  kan	  nu	  geen	  informant	  uitnodigen.	  Hier	  is	  niet	  over	  gesproken.	  	  
Is	  dit	  wenselijk?	  Maakt	  uitnodigen	  informant	  complexer	  als	  nodig	  is.	  
	  
-‐ Indien	  2e	  beoordelaar	  funcJoneel	  LG	  is,	  dan	  is	  een	  opJe	  om	  een	  vinkje	  te	  maken	  	  
bij	  de	  LG,	  zodat	  deze	  ook	  B	  en	  V	  open	  zet	  voor	  de	  2e	  beoordelaar.	  Bij	  niet	  openzeRen,	  dan	  alleen	  
Tekstveld	  met	  antwoord	  vraag	  aanleveren.	  
	  
-‐ Gespreksdatum	  is	  ook	  mogelijk	  om	  aan	  te	  laten	  passen	  bij	  administraJe	  gegevens	  deel	  ipv	  in	  deel	  

-‐ 	  UFO	  profiel	  knop	  komt	  in	  ribbon	  (bovenin),	  niet	  in	  deelblad.	  

-‐ 	  Bij	  het	  definiJef	  maken	  door	  LG,	  dan	  is	  het	  niet	  meer	  mogelijk	  om	  aanpassingen	  te	  doen.	  Tevens	  
Is	  alles	  zichtbaar	  voor	  mdw,	  ivm	  accorderen	  beoordeling	  en	  afspraken.	  
	  
-‐ Lezen	  van	  complete	  formulier	  via	  pdf,	  zal	  in	  de	  ribbon	  ziRen.	  Bij	  abeur,	  dan	  volgt	  er	  een	  invoerveld.	  

-‐ 	  Bij	  nieuw	  in	  dienst	  is	  A	  nog	  niet	  gevuld.	  Dit	  kan	  handmaJg,	  maar	  dan	  moet	  je	  de	  beoordeling	  al	  opstarten.	  	  
Dan	  loopt	  taak	  in	  het	  rood.	  Andere	  opJe	  is	  om	  een	  nieuw	  proces	  te	  maken	  hiervoor	  met	  1	  tabblad.	  
	  
-‐ Bestaande	  rapportages	  (uit	  SAP)	  kunnen	  het	  makkelijkst	  via	  mail	  worden	  gestuurd.	  	  
Bekend	  moet	  zijn:	  met	  wie	  krijgt,	  wie	  ziet	  welke	  persoon,	  wie	  ziet	  welke	  details?	  
	  
	  
-‐	  Breadcrum	  namen	  nakijken,	  tekst	  is	  aanpasbaar	  
	  
-‐	  Hoe	  werkt	  het	  juridisch	  gezien	  met	  overrulen?	  
	  
-‐	  Concept	  input	  medewerker	  zichtbaar	  voor	  LG	  en	  2e?	  
	  
-‐	  Wat	  is	  de	  juridische	  term	  voor	  abeuren	  formulier	  
door	  medewerker?	  
	  
-‐	  Hoe	  vaak	  kan	  de	  abeurloop	  doorlopen	  worden?	  
Voorkeur	  is	  maximaal	  1	  keer.	  
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Belangrijkste	  Wijzigingen	  /	  Oplossingsrich6ngen:	  
>  Indien	  in	  SAP	  HRM	  is	  vastgelegd	  dat	  medewerker	  langdurig	  met	  verlof	  is,	  ziek	  is	  of	  uit	  

dienst	  gaat	  dan	  wordt	  de	  taak	  voor	  leidinggevende	  niet	  aangemaakt,	  maar	  automaJsch	  
verschoven.	  In	  de	  takenlijst	  heee	  de	  leidinggevende	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  
Jaargesprek	  uit	  te	  stellen.	  

>  Leidinggevende	  kan	  direct	  bij	  1e	  stap	  (concept)	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  
invoeren	  en	  indien	  gewenst	  (dus	  voorafgaand	  aan	  het	  gesprek)	  beschikbaar	  stellen	  aan	  de	  
medewerker.	  

>  Parallel	  invoeren	  i.p.v.	  het	  ping-‐pongen.	  Daarnaast	  1	  processtap	  minder.	  
>  Medewerker	  kan	  zelf	  informant(en)	  toevoegen.	  Leidinggeven	  en	  medewerker	  kunnen	  tot	  

aan	  het	  gesprek	  nog	  informant(en)	  toevoegen.	  
>  De	  schermen	  en	  velden	  zijn	  door	  groot	  aantal	  verbeteringen	  gebruiksvriendelijker	  gemaakt	  
>  Naast	  hoger	  leidinggevende	  krijgt	  samenvaRend	  scherm	  ter	  goedkeuring/abeuring	  (incl.	  

opmerking	  veld).	  
>  Rapportage	  voor	  leidinggevende,	  P&O	  adviseurs	  en	  ondersteunend	  personeel.	  
>  NoJJes	  verwijderd,	  toegevoegd	  en	  gewijzigd.	  
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LEESWIJZER 

Bij	  het	  doorlopen	  van	  de	  prototype	  moet	  het	  volgende	  in	  acht	  genomen	  worden:	  
>  Het	  proces	  (happy	  flow)	  en	  de	  bijbehorende	  schermen	  zijn	  opgeknipt	  in	  zes	  delen.	  
>  Het	  abeurproces	  (negaJeve	  flow)	  is	  onderdeel	  van	  deel	  vijf	  en	  is	  onderverdeeld	  door	  

gebruik	  te	  maken	  van	  A,	  B,C.	  
>  Schermen	  zijn	  aangepast	  naar	  de	  wenselijke	  toekomsJge	  situaJe.	  

>  Knoppen	  zijn	  aangepast	  met	  nieuwe	  tekst.	  

>  Velden	  zijn	  aangepast	  (leeg	  /	  gevuld,	  verplicht	  /	  niet	  verplicht).	  

>  Jargon	  is	  vervangen	  door	  nieuwe	  tekst.	  
>  Blauwe	  pijlen	  en	  toelichJng	  geven	  bestaande	  funcJonaliteit	  weer.	  
>  Groene	  pijlen	  en	  toelichJng	  geven	  nieuwe	  funcJonaliteit	  weer.	  
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PROCES IN TIJD 
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Formulier	  
aanmaken	  
en	  invullen	  

DefiniJef	  
maken	  

beoordeling	  

Input	  
Medewerker	  

Input	  
informant	  

Medewerker	  

Input	  LG	  
invoeren	  /	  wijzigen	  

Input	  
informant	  LG	  

Input	  2e	  
beoordelaar	  

Accorderen	  
Medewerker	  

Accorderen	  
Naasthoger	  

LG	  
Gesprek	  

Opstarten	  
selfservice	  

J&B	  

AutomaJsch	  uitsluiJng	  van	  groepen	  

OpJe	  tot	  uitstel	  

NoJficaJe	  voor	  LG	  en	  Medewerker	  

Taak	  voor	  LG	  

-‐	  8wk	   -‐	  5wk	   +	  1wk	  T	  -‐	  2wk	   +	  4wk	   +	  7wk	  
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PROCES IN TIJD 
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Formulier	  
aanmaken	  
en	  invullen	  

DefiniJef	  
maken	  

beoordeling	  

Input	  
Medewerker	  

Input	  
informant	  

Medewerker	  

Input	  LG	  
invoeren	  /	  wijzigen	  

Input	  
informant	  LG	  

Input	  2e	  
beoordelaar	  

Accorderen	  
Medewerker	  

Accorderen	  
Naasthoger	  

LG	  
Gesprek	  

Opstarten	  
selfservice	  

J&B	  

Taak	  voor	  medewerker,	  2e	  
beoordelaar	  en	  informant	  

-‐	  8wk	   -‐	  5wk	   +	  1wk	  T	  -‐	  2wk	   +	  4wk	   +	  7wk	  

LG	  kan	  concept	  beoordeling	  (deel	  b)	  
en	  concept	  afspraken	  nieuwe	  periode	  (deel	  c)	  
+	  delen	  met	  medewerker	  
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PROCES IN TIJD 
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Formulier	  
aanmaken	  
en	  invullen	  

DefiniJef	  
maken	  

beoordeling	  

Input	  
Medewerker	  

Input	  
informant	  

Medewerker	  

Input	  LG	  
invoeren	  /	  wijzigen	  

Input	  
informant	  LG	  

Input	  2e	  
beoordelaar	  

Accorderen	  
Medewerker	  

Accorderen	  
Naasthoger	  

LG	  
Gesprek	  

Opstarten	  
selfservice	  

J&B	  

Taak	  voor	  LG,	  2e	  beoordelaar	  en	  informant	  

-‐	  8wk	   -‐	  5wk	   +	  1wk	  T	  -‐	  2wk	   +	  4wk	   +	  7wk	  

Parallel	  invoer	  
(geen	  pingpong)	  

Medewerker	  kan	  input	  op	  afspraken	  vorige	  beoordelingsperiode	  geven	  (deel	  a)	  	  
+	  opJoneel	  concept	  afspraken	  komende	  periode	  opstellen	  (deel	  c)	  	  
+	  opJoneel	  inzien	  concept	  beoordeling	  (deel	  b)	  	  
,	  indien	  LG	  deze	  deelt	  met	  medewerker	  

Medewerker	  kan	  zelf	  	  
informant	  uitnodigen	  Jjdens	  	  
parallel	  invoeren	  

NoJficaJe	  voor	  LG	  en	  Medewerker	  

LG	  kan	  2e	  beoordelaar	  en	  	  
informant	  uitnodigen	  ook	  Jjdens	  	  
parallel	  invoeren	  
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PROCES IN TIJD 
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Formulier	  
aanmaken	  
en	  invullen	  

DefiniJef	  
maken	  

beoordeling	  

Input	  
Medewerker	  

Input	  
informant	  

Medewerker	  

Input	  LG	  
invoeren	  /	  wijzigen	  

Input	  
informant	  LG	  

Input	  2e	  
beoordelaar	  

Accorderen	  
Medewerker	  

Accorderen	  
Naasthoger	  

LG	  
Gesprek	  

Opstarten	  
selfservice	  

J&B	  

Taak	  voor	  	  
medewerker	  

-‐	  8wk	   -‐	  5wk	   +	  1wk	  T	  -‐	  2wk	   +	  4wk	   +	  7wk	  

Managementsamenva3ng	  in	  pdf	  	  
+	  accorderen/abeuren	  opJe	  

LG	  kan	  beoordeling	  en	  afspraken	  definiJef	  	  
maken	  zonder	  input	  anderen	  actoren	  en	  overrulen	  

Taak	  voor	  	  
NHLG	  

NoJficaJe	  voor	  
LG	  en	  Medewerker	  



Parallel	  invoer	  
(geen	  pingpong)	  

Medewerker	  kan	  input	  op	  afspraken	  	  
vorige	  beoordelingsperiode	  geven	  (deel	  a)	  +	  opJoneel	  concept	  	  
afspraken	  komende	  periode	  opstellen	  (deel	  c)	  	  
+	  opJoneel	  inzien	  concept	  beoordeling	  (deel	  b)	  indien	  LG	  dit	  deelt	  
met	  medewerker	  

Medewerker	  kan	  zelf	  	  
informant	  uitnodigen	  Jjdens	  	  
parallel	  invoeren	  

LG	  kan	  beoordeling	  en	  afspraken	  definiJef	  maken	  zonder	  input	  anderen	  actoren	  
LG	  kan	  concept	  beoordeling	  (deel	  b)	  
en	  concept	  afspraken	  nieuwe	  periode	  (deel	  c)	  
+	  delen	  met	  medewerker	  

Managementsamenva3ng	  voor	  NHLG	  in	  pdf	  	  
+	  accorderen/abeuren	  opJe	  

LG	  kan	  2e	  beoordelaar	  en	  	  
informant	  uitnodigen	  ook	  Jjdens	  	  
parallel	  invoeren	  
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1. OPSTARTEN SELFSERVICE JAAR- EN 
BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Start	  

>  NoJficaJe	  Leidinggevende:	  “voorbereiden	  aankomend	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsgesprek	  voor	  medewerker“.	  

>  NoJficaJe	  Medewerker:	  “voorbereiden	  aankomend	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsgesprek“.	  

2.  AcJes	  

A.  Opstarten	  van	  de	  selfservice	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsgesprek:	  

>  AutomaJsch	  via	  taak	  in	  takenlijst,	  opJe	  opstarten	  

>  HandmaJg	  via	  serviceplein	  à	  personeelszaken	  à	  mijn	  team	  à	  opstarten	  à	  statusoverzicht,	  opJe	  creëren	  

B.  Uitstellen	  van	  de	  selfservice	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsgesprek:	  

>  AutomaJsch	  via	  taak	  in	  takenlijst,	  opJe	  uitstellen	  

>  HandmaJg	  via	  serviceplein	  à	  personeelszaken	  à	  mijn	  team	  à	  uitstellen	  

C.  Afstellen	  van	  de	  selfservice	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsgesprek:	  

>  AutomaJsch	  via	  taak	  in	  takenlijst,	  opJe	  afstellen	  i.v.m.	  uitdiensRreding.	  

3.  Vervolg	  

>  Aanmaak	  en	  versturen	  van	  taken	  en	  noJficaJes:	  

>  N.v.t.	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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NoJficaJe	  Leidinggevende	  

NoJficaJe	  Medewerker	  

Teksten	  van	  de	  mail	  worden	  nog	  aangepast,	  inclusief	  periode/datum	  gesprek.	  



Sorteren	  op	  soort	  taak	  mogelijk	  maken.	  Bijvoorbeeld:	  facturen,	  in-‐,	  uit-‐	  en	  doorstroom,	  jaargesprekken.	  

Takenlijst	  Leidinggevende	  

Na	  klikken	  taak	  opent	  dit	  scherm	  

AutomaJsch	  uitsluiJng	  van	  groepen	  die	  in	  SAP	  	  
geregistreerd	  staan	  met	  een	  lange	  Jjd	  niet	  aanwezig	  

Afstel	  wordt	  weggeschreven	  met	  reden	  “uitdienst”	  voor	  rapportage	  Na	  klik	  start	  uitstel	  selfservice	  

LG	  start	  selfservice	  automaJsch	  op	  via	  taak	  in	  takenlijst	  en	  kiest	  voor	  opstarten,	  uitstellen	  of	  afstellen	  



Reden	  uitstel	  komt	  terug	  in	  rapportage	  

AutomaJsch	  uitstellen	  is	  medewerker	  bekend.	  
HandmaJg	  uitstellen	  moet	  medewerker	  worden	  geselecteerd.	  

LG	  stelt	  gesprek	  uit	  via	  automaJsch	  opstarten	  taak	  en	  handmaJg	  opstarten	  serviceplein	  en	  voert	  nieuwe	  datum	  gesprek	  in	  



LG	  maakt	  Formulier	  aan	  en	  kan	  concept	  beoordeling	  (deel	  b),	  concept	  afspraken	  (deel	  c)	  invoeren	  en	  delen	  met	  medewerker.	  

2	  
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2. FORMULIER OPSTARTEN JAAR- EN 
BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Start	  

>  NoJficaJe	  Leidinggevende:	  “voorbereiden	  aankomend	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsgesprek	  voor	  medewerker“.	  

>  AutomaJsch	  starten	  via	  taak	  in	  takenlijst	  Leidinggevende	  “behandelen	  Jaar-‐	  en	  beoordelingsformulier”.	  

>  HandmaJg	  starten	  via	  statusoverzicht	  Leidinggevende,	  opJe	  creëren.	  

2.  AcJes	  

A.  Formulier	  opstarten	  eerste	  deel:	  

>  Invoeren	  gegevens:	  medewerker	  (indien	  handmaJg),	  beoordelingsperiode	  en	  gespreksdatum.	  

>  Toevoegen	  of	  verwijderen	  van	  2e	  beoordelaars	  en	  informanten	  (maximaal	  5)	  via	  gebruiksvriendelijk	  zoekfuncJe.	  

>  Om	  formulier	  aan	  te	  maken	  en	  verder	  te	  gaan	  met	  formulier	  opstarten	  selecteer	  “Formulier	  aanmaken”	  en	  bevesJg.	  Voor	  het	  bewaren	  van	  de	  ingevulde	  
gegevens	  en	  later	  verder	  te	  gaan	  selecteer	  “Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden”	  en	  bevesJg.	  

B.  Formulier	  opstarten	  tweede	  deel:	  

>  (opJoneel)	  Indien	  2e	  beoordelaar	  en	  informant	  zijn	  geselecteerd	  is	  het	  verplicht	  om	  in	  de	  desbetreffende	  deel	  een	  vraag	  te	  stellen.	  Indien	  vraagveld	  niet	  
ingevuld,	  volgt	  een	  foutmelding	  en	  kan	  men	  niet	  verder	  met	  het	  proces.	  

>  (opJoneel)	  Invullen	  van	  de	  concept	  beoordeling	  (deel	  b)	  en	  de	  concept	  afspraken	  volgende	  periode	  (deel	  c)	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  deze	  concepten	  te	  
delen	  met	  de	  medewerker.	  

>  Als	  laatste	  stap	  is	  het	  mogelijk	  om	  het	  “Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden”	  te	  selecteren	  en	  te	  bevesJgen	  om	  de	  ingevulde	  gegevens	  te	  bewaren	  en	  
later	  verder	  te	  gaan.	  Om	  het	  Formulier	  opstarten	  af	  te	  ronden	  moet	  “Formulier	  verzenden”	  worden	  geselecteerd	  en	  bevesJgd.	  

3.  Vervolg	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  taken	  en	  noJficaJes	  :	  

>  Medewerker,	  2e	  Boordelaars	  (opJoneel)	  en	  Informanten	  (opJoneel)	  krijgen	  een	  taak	  in	  de	  takenlijst	  om	  input	  aan	  te	  leveren.	  

>  Medewerker,	  2e	  Boordelaars	  (opJoneel)	  en	  Informanten	  (opJoneel)	  ontvangen	  een	  noJficaJe	  dat	  er	  een	  taak	  klaar	  staat.	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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BevesJgen	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Beoordelings-‐	  
periode	  

Datum	  
gesprek	  

Jargon	  

Formulier	  opstarten	  eerste	  deel	  door	  LG	  

Jargon,	  datum	  gesprek	  aanpasbaar	  en	  beoordelingsperiode	  leeg.	  

Gebruiksvriendelijke	  zoekfuncJe	  met	  goede	  performance	  



Beoordelingsperiode	  

Datum	  gesprek	   02.04.2015	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

Stel	  een	  vraag	  aan	  de	  2e	  beoordelaar	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Toevoegen	  2e	  beoordelaar	  /	  informant	  

Jargon	  

Datum	  gesprek	  zichtbaar	  en	  aanpasbaar	  

Jargon	  

Volgorde	  

Vergroten	  tekstveld	  

Formulier	  opstarten	  tweede	  deel	  door	  LG	  en	  stelt	  vraag	  aan	  2e	  beoordelaar	  

þ	  Delen	  deel	  b	  met	  2e	  beoordelaar	  

Delen	  staat	  standaard	  uit.	  Tijdens	  proces	  	  
mogelijk	  om	  te	  wijzigen.	  Delen	  met	  2e	  	  
Beoordelaar	  voor	  funcJoneel	  LG.	  

þ	  Delen	  deel	  c	  met	  2e	  beoordelaar	  

Inzien	  UFO	  profiel	   Inzien	  van	  UFO	  profiel	  	  



Beoordelingsperiode	  

Datum	  gesprek	   02.04.2015	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

Stel	  een	  vraag	  aan	  de	  informant	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LG	  stelt	  vraag	  aan	  informanten	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

þ	  Delen	  voorafgaand	  aan	  het	  gesprek	  met	  medewerker	  

Uitleg	  van	  definiJes	  beoordeling	  inzichtelijk	  
via	  knop	  “waarde	  omschrijving”	  achter	  de	  scores	  

Het	  delen	  van	  deel	  b	  (concept	  beoordeling)	  	  
kan	  hier	  worden	  aangevinkt.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  
aan	  nieuw	  proces.	  Blije	  
inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  

men	  zit.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LG	  voert	  concept	  beoordeling	  (deel	  b)	  in	  en	  kan	  het	  delen	  met	  medewerker	  

deel	  b	  bovenste	  deel	  

Waardeomschrijving	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



deel	  b	  onderste	  deel	  
Inzien	  UFO	  profiel	  



þ	  Delen	  voorafgaand	  aan	  het	  gesprek	  met	  medewerker	  

Afspraken	  komende	  periode	  onderwijs	  

Afspraken	  komende	  periode	  onderzoek	  

Afspraken	  komende	  periode	  valorisaJe	  

Afspraken	  komende	  periode	  organisaJe	  

Afspraken	  komende	  periode	  overig	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  men	  
zit.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Het	  delen	  van	  deel	  c	  (de	  concept	  afspraken	  komende	  periode)	  
kan	  hier	  worden	  aangevinkt.	  

LG	  voert	  concept	  afspraken	  komende	  periode	  (deel	  c)	  in	  en	  kan	  het	  delen	  met	  medewerker	  

deel	  c	  bovenste	  deel	  

Jargon	  aangepast	  voor	  WP,	  OBP	  blije	  “Afspraken	  komende	  periode”.	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Afspraken	  komende	  periode	  …	  

Indien	  aanvullende	  afspraken	  “ja”	  gekozen	  wordt	  
is	  het	  verplicht	  om	  “noJJe	  aanvullende	  afspraak”	  
In	  te	  vullen.	  Veld	  is	  niet	  zichtbaar	  indien	  niet	  
verplicht	  is.	  
	  
Bij	  BKO	  is	  het	  verplicht	  bij	  keuze	  “nee”.	  	  
	  
P&O	  ontvangt	  noJficaJe	  bij	  “ja”	  	  
RechtsposiJonele	  gevolgen	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

Geen	  waarde	  opJe	  
weggehaald	  voor	  foutreducJe	  

deel	  c	  onderste	  deel	  

Defaultwaarde	  

Rechtsposi6onele	  gevolgen	  waaraan	  geen	  rechten	  aan	  ontleend	  kunnen	  worden.	  

Indien	  ja,	  dan	  moet	  medewerker	  proces	  arbeidsovereenkomst	  wijzigen	  opstarten	  

Jargon	  

ToelichJng	  

Defaultwaarde	  is	  voor	  de	  eerste	  keer	  nee.	  Bij	  eenmaal	  keuze	  “ja”	  dan	  	  
voor	  alJjd	  “ja”.	  Hoee	  dus	  ook	  niet	  meer	  zichtbaar	  te	  zijn.	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



3	  

3.	  Parallel	  invoer	  alle	  actoren	  en	  uitnodigen	  van	  2e	  beoordelaars	  en	  informanten	  
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3. INPUT AANLEVEREN JAAR- EN 
BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Start	  

>  AutomaJsch	  starten	  via	  taak	  in	  takenlijst	  Medewerker:	  “Wijzigen	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsformulier”.	  

>  AutomaJsch	  starten	  via	  taak	  in	  takenlijst	  2e	  Beoordelaar	  en	  Informant:	  “Deelbeoordeling	  vastleggen	  in	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsformulier”.	  

>  HandmaJg	  start	  wijzigen	  van	  input	  via	  opJe	  “bewerken”	  in	  statusoverzicht	  Leidinggevende.	  	  

2.  AcJes	  parallelle	  input	  door	  actoren	  2e	  beoordelaars,	  informanten,	  medewerker	  (en	  bijwerken	  door	  Leidinggevende):	  

A.  Medewerker	  levert	  input	  aan:	  

>  In	  deel	  a	  “afspraken	  vorige	  periode”.	  Om	  de	  input	  te	  bewaren,	  concept	  input	  te	  delen	  en	  later	  verder	  te	  gaan	  wordt	  “Formulier	  opslaan	  zonder	  
verzenden”	  geselecteerd	  en	  bevesJgd.	  Om	  de	  Input	  af	  te	  ronden	  (definiJef	  te	  maken)	  moet	  “Formulier	  verzenden”	  worden	  geselecteerd	  en	  
bevesJgd.	  	  

>  (opJoneel)	  Medewerker	  voegt,	  indien	  gevraagd,	  een	  informant	  toe	  bij	  administraJeve	  gegevens	  en	  bevesJgt	  dit	  door	  op	  “ok”	  te	  klikken.	  

B.  (opJoneel)	  2e	  beoordelaar	  levert	  input	  aan:	  

>  Indien	  de	  2e	  beoordelaar	  gevraagd	  is	  om	  een	  deelbeoordeling	  (bijv.	  project)	  te	  geven	  wordt	  de	  reacJe	  ingevuld	  in	  de	  deel	  2e	  beoordelaar.	  	  

>  Indien	  de	  2e	  beoordelaar	  de	  (operaJoneel)	  funcJoneel	  leidinggevende	  is	  wordt	  de	  beoordeling	  ingevuld	  in	  de	  deelbladen	  b	  (	  beoordeling	  
resultaten)	  en	  c	  (afspraken	  komende	  periode).	  Aanpassingen/toevoegingen	  in	  hetzelfde	  veld	  worden	  gekenmerkt	  door	  iniJalen	  van	  de	  inputgever.	  

>  Om	  de	  input	  te	  bewaren,	  delen	  met	  LG	  en	  later	  verder	  te	  gaan	  wordt	  “Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden”	  geselecteerd.	  Om	  de	  Input	  af	  te	  
ronden	  (definiJef	  te	  maken)	  moet	  “Formulier	  verzenden”	  worden	  geselecteerd	  en	  bevesJgd.	  

C.  (opJoneel)	  Informant	  levert	  input	  aan	  door	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  vraag	  van	  de	  Leidinggevende	  in	  de	  deel	  informant.	  Om	  de	  input	  te	  bewaren,	  delen	  
met	  LG/2e	  beoordelaar	  en	  later	  verder	  te	  gaan	  wordt	  “Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden”	  geselecteerd.	  Om	  de	  Input	  af	  te	  ronden	  (definiJef	  te	  
maken)	  moet	  “Formulier	  verzenden”	  worden	  geselecteerd	  en	  bevesJgd.	  
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3. INPUT AANLEVEREN JAAR- EN 
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D.  Leidinggevende	  kan	  op	  elk	  moment	  via	  statusoverzicht	  wijzigingen	  aanbrengen	  in:	  

>  2e	  beoordelaars	  en	  informanten	  verwijderen/toevoegen	  administraJeve	  gegevens	  en	  te	  bevesJgen	  door	  op	  “ok”	  te	  klikken.	  Tevens	  het	  stellen	  van	  
de	  vraag	  in	  deel	  2e	  beoordelaar	  en/of	  informant	  en	  uitnodigen	  door	  “Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden”	  geselecteerd	  en	  bevesJgd	  

>  De	  input	  van	  concept	  beoordeling	  (deel	  b)	  en	  concept	  afspraken	  (deel	  c)	  aanpassen	  en	  delen	  van	  deel	  b	  en	  c	  voor	  de	  medewerker	  “aan”	  en	  “uit”	  
zeRen.	  

>  Om	  de	  input/aanpassingen	  te	  bewaren,	  delen	  met	  2e	  beoordelaar	  en	  later	  verder	  te	  gaan	  wordt	  “Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden”	  
geselecteerd.	  Om	  de	  Input	  af	  te	  ronden	  (definiJef	  te	  maken)	  moet	  “Formulier	  verzenden”	  worden	  geselecteerd	  en	  bevesJgd.	  

2.  Vervolg	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  taken:	  

>  (opJoneel)	  Indien	  er	  wijzigingen	  zijn	  in	  2e	  beoordelaars	  en/of	  Informanten	  krijgen	  de	  nieuwe	  2e	  Boordelaars	  en	  Informanten	  een	  taak	  in	  de	  takenlijst	  om	  
input	  aan	  te	  leveren.	  

>  Leidinggevende	  krijgt	  taak	  indien	  alle	  actoren	  input	  definiJef	  hebben	  gemaakt.	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  noJficaJes:	  

>  2e	  Boordelaars	  (opJoneel)	  en	  Informanten	  (opJoneel)	  ontvangen	  een	  noJficaJe	  dat	  er	  een	  taak	  klaar	  staat.	  

>  Medewerker	  ontvangt	  een	  noJficaJe	  dat	  er	  een	  nieuwe	  2e	  beoordelaars	  en/of	  informant	  is	  toegevoegd.	  

>  Leidinggevende	  ontvangt	  een	  noJficaJe	  dat	  er	  een	  nieuwe	  2e	  beoordelaars	  en/of	  informant	  is	  toegevoegd.	  

>  Leidinggevende	  ontvangt	  een	  noJficaJe	  indien	  een	  actor	  input	  definiJef	  heee	  gemaakt.	  

3.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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Takenlijst	  Medewerker	  

Takenlijst	  2e	  Beoordelaar	  /	  Informant	  

Afgesloten	  

Tijdvak	  weergave	  jaar-‐	  en	  beoordelingsformulieren	  

Jaar-‐	  en	  beoordelen	  mijn	  medewerkers	  inzien	  

Bewerken	  door	  Leidinggevende	  via	  statusoverzicht	  

Status	  input	  andere	  actoren	  

Rapportage	  JenB	  op	  persoonsniveau	  voor	  meerdere	  actoren.	  
Met	  percentage	  uitstel/afstel,	  %	  gestart,	  	  
%	  nog	  te	  starten,	  %	  afgerond.	  



Beoordelingsperiode	  

Datum	  gesprek	   02.04.2015	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

BevesJgen	  

Formulier	  verzenden	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  men	  
zit.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3.	  Medewerker	  opent	  taak	  en	  voert	  input	  in	  deel	  a	  

Jargon	  

Input	  definiJef	  maken	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Input	  medewerker	  

Input	  medewerker	  

Beoordelingsperiode	  

Datum	  gesprek	   02.04.2015	  

Input	  medewerker	  

Input	  medewerker	  

Input	  medewerker	  
Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

Printmogelijkheid	  van	  het	  formulier	  

Auto	  save	  elke	  15	  min	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Medewerker	  scherm	  

Medewerker	  levert	  input	  aan	  

3.	  Medewerker	  opent	  taak	  en	  voert	  input	  in	  deel	  a	  

Inzien	  UFO	  profiel	  

Velden	  deel	  A	  met	  afspraken	  vorige	  periode	  
Zijn	  niet	  aanpasbaar,	  alleen	  leesbaar	  

Input	  definiJef	  maken	  
BevesJgen	  

Inzien	  van	  UFO	  profiel	  	  



Input	  medewerker	  

Input	  medewerker	  

Input	  medewerker	  

Input	  medewerker	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  nieuw	  
proces.	  Blije	  inzichtelijk	  in	  welke	  

stap	  men	  zit.	  
	  

3.	  Medewerker	  opent	  taak	  en	  voert	  input	  in	  deel	  a	  

Input	  definiJef	  maken	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Beoordelingsperiode	  

Datum	  gesprek	   02.04.2015	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Medewerker	  stelt	  vraag	  aan	  Informant	  

Medewerker	  voegt	  Informant	  toe	  

3.	  Medewerker	  voegt	  informant	  toe	  en	  stelt	  vraag	  

Input	  definiJef	  maken	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Inzien	  UFO	  profiel	  

Beoordelingsperiode	  

Datum	  gesprek	   02.04.2015	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2e	  beoordelaar	  levert	  een	  deelbeoordeling	  (bijv.	  project)	  aan.	  

3.	  2e	  beoordelaar	  levert	  input	  aan.	  

Input	  definiJef	  maken	  

Bijlagen	  en	  printknop	  “afdrukken”	  zichtbaar	  voor	  2e	  beoordelaar	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

þ	  Delen	  voorafgaand	  aan	  het	  gesprek	  met	  medewerker	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Invoer/wijzigen	  door	  LG,	  2e	  beoordelaar	  en	  leesbaar	  	  
door	  medewerker	  indien	  gedeeld.	  

Gewijzigde/toegevoegde	  
Tekst	  is	  gemarkeerd	  doornaam.	  

3.	  LG	  of	  2e	  beoordelaar	  voert	  voor	  de	  eerste	  keer	  of	  wijzigt	  de	  concept	  beoordeling	  in	  deel	  b.	  
Tevens	  de	  mogelijkheid	  om	  concept	  te	  delen.	  

deel	  b	  bovenste	  deel	  

Delen	  staat	  standaard	  uit.	  	  
Tijdens	  proces	  mogelijk	  om	  te	  wijzigen.	  

LG	  mag	  alleen	  de	  opJe	  “opslaan	  zonder	  verzenden”	  gebruiken,	  
zolang	  de	  beoordeling	  nog	  niet	  definiJef	  is.	  Bij	  “formulier	  definiJef	  maken”	  	  
wordt	  de	  beoordeling	  definiJef	  gemaakt	  en	  aangeboden	  ter	  	  
accordering	  aan	  medewerker	  

Beoordeling	  definiJef	  maken	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Invoer/wijzigen	  door	  LG,	  2e	  beoordelaar	  	  
en	  leesbaar	  door	  medewerker	  indien	  gedeeld.	  

deel	  b	  onderste	  deel	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



þ	  Delen	  voorafgaand	  aan	  het	  gesprek	  met	  medewerker	  

Afspraken	  komende	  periode	  onderwijs	  

Afspraken	  komende	  periode	  onderzoek	  

Afspraken	  komende	  periode	  valorisaJe	  

Afspraken	  komende	  periode	  organisaJe	  

Afspraken	  komende	  periode	  overig	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

Gewijzigde/toegevoegde	  
Tekst	  is	  gemarkeerd	  doornaam.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Invoer/wijzigen	  door	  LG,	  2e	  beoordelaar	  en	  leesbaar	  	  
door	  medewerker	  indien	  gedeeld.	  

deel	  c	  bovenste	  deel	  

3.	  LG	  of	  2e	  beoordelaar	  voert	  voor	  de	  eerste	  keer	  of	  wijzigt	  de	  concept	  afspraken	  in	  deel	  c.	  
Tevens	  de	  mogelijkheid	  om	  concept	  te	  delen.	  

Delen	  staat	  standaard	  uit.	  	  
Tijdens	  proces	  mogelijk	  om	  te	  wijzigen.	  

Beoordeling	  definiJef	  maken	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



Afspraken	  komende	  periode	  …	  

Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

deel	  c	  onderste	  deel	  

Rechtsposi6onele	  gevolgen	  waaraan	  geen	  rechten	  ontleend	  kunnen	  worden.	  

Indien	  ja,	  dan	  moet	  medewerker	  proces	  arbeidsovereenkomst	  wijzigen	  opstarten	  

Gewijzigde/toegevoegde	  
Tekst	  is	  gemarkeerd	  doornaam.	  

Invoer/wijzigen	  door	  LG,	  2e	  beoordelaar	  en	  leesbaar	  	  
door	  medewerker	  indien	  gedeeld.	  

Beoordeling	  definiJef	  maken	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



4	  

4.	  LG	  maakt	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  definiJef	  



Human	  Resource	  Management	  

4. DEFINITIEVE BEOORDELING EN DEFINITIEVE 
AFSPRAKEN JAAR- EN BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Start	  

>  AutomaJsch	  starten	  via	  taak	  in	  takenlijst	  Leidinggevende:	  “DefiniJef	  maken	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsformulier”.	  

>  HandmaJg	  starten	  via	  statusoverzicht	  Leidinggevende,	  opJe	  bewerken.	  

2.  AcJes	  

A.  DefiniJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  maken	  door	  Leidinggevende:	  

1.  Leidinggevende	  maakt	  beoordeling	  en	  afspraken	  definiJef,	  deelt	  met	  2e	  beoordelaar	  en	  	  afspraken	  definiJef	  door	  “Formulier	  verzenden”	  	  te	  selecteren	  
en	  bevesJgen.	  Om	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  te	  bewaren,	  definiJeve	  input	  te	  delen	  met	  2e	  beoordelaar	  en	  later	  verder	  te	  gaan	  wordt	  
“Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden”	  geselecteerd	  en	  bevesJgd.	  Om	  de	  Input	  af	  te	  ronden	  (definiJef	  te	  maken)	  moet	  “Formulier	  verzenden”	  worden	  
geselecteerd	  en	  bevesJgd.	  

2.  (opJoneel)	  Indien	  er	  reden	  voor	  is	  kan	  de	  Leidinggevende	  alle	  actoren	  handmaJg	  overrulen	  en	  de	  beoordelingen	  en	  afspraken	  komende	  periode	  
definiJef	  maken	  door	  “Formulier	  verzenden”	  te	  selecteren	  en	  bevesJgen.	  

3.  Vervolg	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  taken:	  

>  Medewerker	  krijgt	  taak	  om	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  te	  accorderen.	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  noJficaJes:	  

>  N.v.t.	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

þ	  Delen	  voorafgaand	  aan	  het	  gesprek	  met	  medewerker	  

DefiniJef	  maken	  beoordeling	  en	  	  
afspraken	  komende	  periode	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  

4.	  LG	  maakt	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  definiJef	  

Beoordeling	  definiJef	  maken	  



5	  

5.	  Medewerker	  accordeert	  of	  keurt	  definiJeve	  beoordeling	  en/of	  afspraken	  af	  



Human	  Resource	  Management	  

5. ACCORDEREN MEDEWERKER JAAR- EN 
BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Input	  

>  Taak	  in	  takenlijst	  medewerker:	  “accorderen	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsformulier”.	  

2.  AcJes	  

A.  Accorderen	  definiJeve	  beoordeling	  en	  definiJeve	  afspraken	  	  via	  takenlijst	  door	  medewerker:	  

1.  Medewerker	  accordeert	  definiJeve	  beoordeling	  en	  	  afspraken	  definiJef	  door	  “akkoord	  jaargesprek,	  beoordeling	  gezien”	  te	  selecteren	  en	  te	  bevesJgen.	  

2.  Medewerker	  keurt	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  af	  door	  “Formulier	  abeuren”	  te	  selecteren	  en	  te	  bevesJgen.	  

3.  Vervolg	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  taken:	  

>  Bij	  goedkeuren	  krijgt	  Naasthoger	  Leidinggevende	  een	  taak	  om	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  definiJef	  te	  accorderen.	  

>  Bij	  abeuren	  krijgt	  Leidinggevende	  een	  taak	  	  om	  een	  wijzigingsverzoek	  van	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  te	  beoordelen.	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  noJficaJes:	  

>  N.v.t.	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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Medewerker	  accordeert	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode.	  

Medewerker	  keurt	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  af	  en	  geee	  reden	  (in	  deel	  b)	  van	  abeuren.	  

5.	  Medewerker	  accordeert	  of	  keurt	  definiJeve	  beoordeling	  en/of	  afspraken	  af	  



5A	  

5A.	  LG	  beoordeelt	  wijzigingsverzoek	  en	  deze	  keurt	  goed	  of	  af	  



Human	  Resource	  Management	  

5A. BEOORDELEN WIJZIGINGSVERZOEK JAAR- EN 
BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Start	  

>  Taak	  in	  takenlijst	  medewerker:	  “Wijzigen	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsformulier”.	  

2.  AcJes	  

A.  Beoordelen	  wijzigingsverzoek	  via	  takenlijst:	  

>  Beoordelen	  reden	  van	  wijzigingsverzoek	  medewerker	  op	  deel	  b.	  

>  Goedkeuren	  wijzigingsverzoek	  door	  “wijzigingsverzoek	  goedkeuren”	  te	  selecteren	  en	  te	  bevesJgen.	  

>  Abeuren	  wijzigingsverzoek	  door	  “wijzigingsverzoek	  abeuren”	  te	  selecteren	  en	  te	  bevesJgen.	  

3.  Vervolg	  

>  Aanmaak	  en	  versturen	  van	  taken:	  

>  Indien	  wijzigingsverzoek	  wordt	  afgekeurd	  door	  LG,	  dan	  krijgt	  medewerker	  een	  taak	  om	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  opnieuw	  te	  
accorderen.	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  noJficaJes:	  

>  N.v.t.	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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5A.	  LG	  start	  wijzigingsverzoek	  op	  via	  taak	  in	  takenlijst	  



Bij	  abeuren	  beoordeling	  medewerker	  	  
opent	  scherm	  op	  deel	  b	  op	  deze	  plek	  voor	  LG.	  

LG	  accordeert	  of	  keurt	  	  
wijzigingsverzoek	  af.	  Indien	  abeur,	  dan	  reden	  aangeven.	  

5A.	  LG	  beoordeelt	  wijzigingsverzoek	  en	  deze	  keurt	  goed	  of	  af	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



5B	  

5B.	  LG	  past	  definiJeve	  beoordeling	  (deel	  b)	  en	  afspraken	  (deel	  c)	  aan	  na	  wijzigingsverzoek	  



Human	  Resource	  Management	  

5B. FORMULIER AANPASSEN (NA WIJZIGINGSVERZOEK) 
JAAR- EN BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Start	  

>  Bij	  goedkeuren	  wijzigingsverzoek	  gaat	  Leidinggevende	  automaJsch	  verder	  met	  aanpassen	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode.	  

2.  AcJes	  

A.  Aanpassen	  Formulier	  door:	  

1.  Bewerken	  van	  deel	  b	  (beoordeling)	  en/of	  deel	  c	  (afspraken	  komende	  periode)	  

2.  Leidinggevende	  maakt	  aangepaste	  beoordeling	  en/of	  	  afspraken	  definiJef	  door	  “Formulier	  verzenden”	  	  te	  selecteren	  en	  bevesJgen.	  

3.  Vervolg	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  taken:	  

>  Medewerker	  krijgt	  taak	  om	  de	  gewijzigde	  definiJeve	  beoordeling	  en	  definiJeve	  afspraken	  komende	  periode	  te	  accorderen.	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  noJficaJes:	  

>  ?	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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Formulier	  opslaan	  zonder	  verzenden	  

Formulier	  verzenden	  

BevesJgen	  

þ	  Delen	  voorafgaand	  aan	  het	  gesprek	  met	  medewerker	  

DefiniJef	  maken	  wijzigingen	  beoordeling	  en	  	  
afspraken	  komende	  periode	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tekst	  wordt	  aangepast	  aan	  
nieuw	  proces.	  Blije	  

inzichtelijk	  in	  welke	  stap	  
men	  zit.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Wijzigen	  deel	  b	  en/of	  c	  

5B.	  LG	  past	  definiJeve	  beoordeling	  (deel	  b)	  en	  afspraken	  (deel	  c)	  aan	  na	  wijzigingsverzoek	  

Beoordeling	  definiJef	  maken	  

Inzien	  UFO	  profiel	  



5C	  

5C.	  Medewerker	  accordeert	  opnieuw	  de	  aangepast	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  of	  tekent	  bezwaar	  aan	  



Human	  Resource	  Management	  

5C. OPNIEUW ACCORDEREN MEDEWERKER JAAR- EN 
BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Start	  

>  Taak	  in	  takenlijst	  van	  medewerker	  om	  de	  gewijzigde	  definiJeve	  beoordeling	  en	  definiJeve	  afspraken	  komende	  periode	  opnieuw	  te	  accorderen.	  

2.  AcJes	  

A.  Accorderen	  definiJeve	  beoordeling	  en	  definiJeve	  afspraken	  	  via	  takenlijst	  door	  medewerker:	  

1.  Indien	  wijzigingsverzoek	  afgekeurd,	  accordeert	  medewerker	  als	  nog	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  door	  de	  opJe	  “ik	  teken	  
geen	  bezwaar”	  te	  selecteren.	  Vervolgens	  “akkoord	  jaargesprek,	  beoordeling	  gezien”	  te	  selecteren	  en	  te	  bevesJgen.	  

2.  Indien	  wijzigingsverzoek	  afgekeurd,	  accordeert	  medewerker	  niet	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  door	  de	  opJe	  “ik	  teken	  wel	  
bezwaar”	  te	  selecteren.	  Vervolgens	  “akkoord	  jaargesprek,	  beoordeling	  gezien”	  te	  selecteren	  en	  te	  bevesJgen.	  

3.  Indien	  wijzigingsverzoek	  is	  geaccordeerd	  en	  deel	  b	  en	  c	  aangepast.	  beoordeelt	  de	  medewerker	  de	  gewijzigde	  definiJeve	  beoordeling	  en/of	  afspraken	  
komende	  periode	  opnieuw.	  Medewerker	  accordeert	  de	  gewijzigde	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  door	  dezelfde	  stappen	  te	  doorlopen	  als	  
de	  eerste	  accordering.	  

4.  Indien	  wijzigingsverzoek	  is	  geaccordeerd	  en	  deel	  b	  en	  c	  aangepast,	  beoordeelt	  de	  medewerker	  de	  gewijzigde	  definiJeve	  beoordeling	  en/of	  afspraken	  
komende	  periode	  opnieuw.	  Medewerker	  accordeert	  niet	  de	  gewijzigde	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  door	  dezelfde	  stappen	  te	  doorlopen	  
als	  de	  eerste	  accordering.	  

3.  Output	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  taken:	  

>  Bij	  zowel	  2de	  keer	  abeur	  (bezwaar)	  of	  goedkeuring	  krijgt	  Naast	  Hoger	  Leidinggevende	  taak	  om	  beoordeling	  definiJef	  te	  accorderen.	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  noJficaJes:	  

>  N.v.t.	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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Medewerker	  opent	  noJJe	  voor	  inzien	  reden	  van	  abeuren	  wijzigingsverzoek	  .	  

5C.	  Medewerker	  accordeert	  opnieuw	  de	  aangepast	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  of	  tekent	  bezwaar	  aan	  

Medewerker	  accordeert	  gewijzigde	  beoordeling	  via	  taak.	  

Medewerker	  maakt	  wel/geen	  bezwaar.	  



6	  

6.	  Naasthoger	  Leidinggevende	  accordeert	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  definiJef	  of	  keurt	  deze	  af	  



Human	  Resource	  Management	  

6. DEFINITIEF ACCORDEREN NAAST HOGER 
LEIDINGGEVENDE JAAR- EN BEOORDELINGSGESPREK 

1.  Input	  

>  Taak	  in	  takenlijst	  van	  Naasthoger	  Leidingegevende	  om	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  komende	  periode	  definiJef	  te	  maken.	  

2.  AcJes	  

A.  DefiniJef	  accorderen	  definiJeve	  beoordeling	  en	  definiJeve	  afspraken	  via	  takenlijst	  door	  Naasthoger	  Leidinggevende:	  

1.  Naasthoger	  leidinggevende	  accordeert	  definiJef	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  door	  akkoord	  op	  pdf	  formulier	  te	  klikken.	  

2.  Naast	  hoger	  leidinggevende	  keurt	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  	  afspraken	  af	  door	  niet	  akkoord	  op	  pdf	  formulier	  te	  klikken.	  

3.  Vervolg	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  taken:	  

>  Bij	  abeuring	  van	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  krijgt	  leidinggevende	  een	  taak	  om	  nog	  een	  keer	  te	  kijken	  naar	  de	  definiJeve	  beoordeling	  en	  
afspraken.	  

>  Opslag	  in	  Digitaal	  Personeel	  Dossier	  na	  goedkeuring.	  

>  Aanmaken	  en	  versturen	  van	  noJficaJes:	  

>  Bij	  opslaan	  van	  formulier	  in	  het	  Digitaal	  Personeel	  Dossier	  ontvangt	  de	  medewerker	  een	  noJficaJe.	  

>  Bij	  fout	  bij	  opslag	  formulier	  in	  het	  Digitaal	  Personeel	  Dossier	  dan	  noJficaJe	  naar	  servicedesk.	  

4.  Hulpmiddelen	  	  

>  Handleiding	  
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Naasthoger	  leidinggevende	  accordeert	  definiJef,	  wijst	  af,	  ziet	  formulier	  in.	  

6.	  Naasthoger	  Leidinggevende	  accordeert	  definiJeve	  beoordeling	  en	  afspraken	  definiJef	  of	  keurt	  deze	  af	  

Naasthoger	  leidinggevende	  start	  	  
definiJef	  accorderen	  op	  



Human	  Resource	  Management	  

BIJLAGEN 

	  
	  

Bijlagen	  
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NOTIFICATIES 
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#	   Melding	   Wanneer	   Naar	  Wie	  

1	   Over	  2	  maanden	  vindt	  er	  een	  
gesprek	  plaats,	  start	  op	  +	  nodig	  
Informanten	  2e	  beoordelaar	  
toevoegen	  	  

2	  maanden	  voor	  het	  bereiken	  van	  de	  nieuwe	  afspraak	  in	  IT0019	  
–	  afsprakenbeheer	  

Beoordelaar	  

2	   Over	  2	  maanden	  vindt	  er	  een	  
gesprek	  plaats,	  wacht	  op	  taak.	  	  	  

2	  maanden	  voor	  het	  bereiken	  van	  de	  nieuwe	  afspraak	  in	  IT0019	  
–	  afsprakenbeheer	  

Beoordeelde	  

3	   Formulier	  is	  opgeslagen	  in	  P-‐
dossier	  	  

Nadat	  de	  naasthogere	  leidinggevende	  het	  formulier	  definiJef	  
heee	  geaccordeerd.	  	  

Beoordeelde	  

4	   Medewerker	  voert	  taak	  niet	  uit	   Medewerker	  verzuimt	  een	  taak	  uit	  te	  voeren.	  Termijn	  is	  3	  
weken.	  	  

Beoordelaar	  en	  Beoordeelde	  

5	   Deelbeoordelaar	  /	  informant	  
voert	  taak	  niet	  uit	  	  	  

Deelbeoordelaar	  /	  informant	  verzuimt	  een	  taak	  uit	  te	  voeren.	  
Termijn	  is	  3	  weken.	  

Deelbeoordelaar/	  Informant,	  
Beoordelaar,	  Beoordeelde	  

6	   Leidinggevende	  voert	  taak	  niet	  
uit	  

Leidinggevende	  verzuimt	  een	  taak	  uit	  te	  voeren	  binnen	  3	  weken	  	  Beoordelaar	  ,	  Naasthogere	  
leidinggevende	  

7	   Naast	  hogere	  Leidinggevende	  
voert	  taak	  niet	  uit	  

Naast	  hogere	  leidinggevende	  verzuimt	  een	  taak	  uit	  te	  voeren	  
binnen	  3	  weken	  	  

Naasthogere	  leidinggevende,	  
beoordelaar	  

8	   Er	  staat	  een	  taak	  klaar	  	  	   Generieke	  melding	  bij	  uitzeRen	  van	  elke	  taak	   Alle	  actoren	  in	  proces	  

9	   Opslag	  in	  P-‐dossier	  mislukt	   Bij	  het	  opslaan	  naar	  het	  P-‐dossier	  is	  een	  fout	  opgetreden	   SAP	  FB	  

10	   Geen	  Jaar	  en	  beoordelen	  
opgestart	  

Wanneer	  medewerker	  behoort	  tot	  groep	  van	  automaJsch	  
uitstel	  

Beoordelaar	  

11	   Gesprek	  en	  definiJeve	  
beoordeling	  kan	  plaatsvinden	  

Wanneer	  alle	  actoren	  hun	  inbreng	  in	  formulier	  hebben	  gegeven	  
(statusoverzicht	  staat	  iedere	  actor	  in	  kolom	  "ontvangen".	  

Beoordelaar	  

12	   Deelbeoordelaar	  /	  informant	  
worden	  toegevoegd	  

Deelbeoordelaar	  /	  Informant(en)	  moeten	  een	  melding	  krijgen	  
dat	  er	  een	  taak	  klaar	  staat.	  

Deelbeoordelaar/	  Informant	  

13	   De	  beoordeling	  heee	  een	  
rechtsposiJonele	  verandering	  
tot	  gevolg	  

Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  RechtsposiJonele	  gevolgen.	   P&O	  adviseur	  

14	   Opslag	  in	  P-‐dossier	  gelukt	   Bij	  opslaan	  naar	  het	  P-‐dossier	  als	  het	  gelukt	  is	   P&O	  adviseur	  

15	   RechtposiJonele	  gevolgen	   Bij	  keuze	  “ja”	  dan	  noJficaJe	  naar	  P&O	  adviseur	   P&O	  adviseur	  

aanpassen	  



Afgesloten	  

Tijdvak	  weergave	  jaar-‐	  en	  beoordelingsformulieren	  

Jaar-‐	  en	  beoordelen	  mijn	  medewerkers	  inzien	  

HandmaJg	  opstarten	  proces	  	  
Jaar-‐	  en	  beoordelingsgesprek	  

Jaar-‐	  en	  beoordelen	  opstarten	  of	  wijzigen	  
	  
	  

Afgesloten	  Jaar-‐	  en	  Beoordelingsgesprekken	  van	  maximaal	  anderhalf	  jaar	  oud	  +	  printopJe	  in	  pdf	  

Jargon	  en	  open	  

LG	  start	  selfservice	  handmaJg	  op	  via	  serviceplein	  



HandmaJg	  uitstellen	  van	  Jaar-‐	  en	  	  
Beoordelingsgesprek	  via	  personeelszaken	  mijn	  team	  

LG	  start	  selfservice	  handmaJg	  op	  om	  uit	  te	  stellen	  

	  
	   Jaar-‐	  en	  beoordelen	  opstarten	  of	  wijzigen	  

Naam	  aangepast	  van	  opstarten	  naar	  opstarten	  of	  wijzigen	  


