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1. Inleiding 

 

Welkom bij Fit-to-Position. 

Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk voor HR-Coördinatoren in Fit-to-Position. De onderwerpen worden 
vrij uitgebreid stapsgewijs en met schermvoorbeelden uitgelegd, voor zover mogelijk zijn aan het begin van het 
hoofdstuk de verkorte stappen aangegeven. 
Voor de gebruikers van Fit-to-Position, de managers en medewerkers, is de werkwijze sterk afhankelijk van de 
bedrijfssituatie en daarmee specifiek per omgeving. In deze handleiding is wel een algemene 
gebruikersinstructie opgenomen (hoofdstuk 3), de meest algemene handelingen staan hierin beschreven. 

De administrators van Fit-to-Position hebben uitgebreidere rechten dan de HR-Coördinatoren. Denk hierbij aan 
het aanmaken en aanpassen van beoordelingsprofielen, beoordelingsaspecten, etc. Voor de administrators is 
een aparte instructie met documentatie beschikbaar. 

De onderwerpen vindt je uiteraard in de inhoudsopgave. Als je jouw vraag er niet direct tussen ziet staan, 
gebruik dan Ctrl+F om te zoeken in het hele document. Bekijk vooral het hoofdstuk met de FAQ’s, hierin vindt 
je de antwoorden op veelgestelde vragen. 

We wensen je veel succes met Fit-to-Position. 

. 
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2. Rollen in Fit-to-Position 

In Fit-to-Position hebben de verschillende gebruikersgroepen ook verschil in mogelijkheden. Zo zal de 
algemeen Functioneel Beheerder meer soorten handelingen mogen verrichten dan een individuele 
medewerker. Je kunt hierbij denken aan: het veranderen van een beoordelingsprofiel, sturen van 
herinneringen, of het klaarzetten van een communicatiebericht voor alle beoordelaars. Individuele 
medewerkers kunnen dit niet, en krijgen deze menuopties in Fit-to-Position ook niet te zien. 

De rollen worden in Fit-to-Position gebruikersgroepen genoemd. We kennen de volgende algemene 
gebruikersgroepen: 

 Medewerkers: Het gaat om de beoordeelden (die niet zelf beoordelen), zij kunnen hun eigen 
formulier zien, en dit formulier digitaal goedkeuren (indien van toepassing),  ze krijgen de groep 
“Employee”. 

 Manager: Beoordelaars vallen in de groep “manager”. Zij kunnen formulieren toevoegen , wijzigen en 
verwijderen, en kunnen meer rapportages zien.  

 HR Coördinator: “HR Coördinatoren” kunnen de formulieren zien, rapportages maken, herinneringen 
versturen en hebben (beperkte) rechten bij beheer (wijzigen medewerkers) en Talent Management. 

 Administrator: Administrators hebben alle bovenstaande rechten en uitgebreide rechten in Beheer, 
bijv. wijzigen profielen, aanmaken communicatieberichten, etc. 

De hierboven beschreven gebruikersgroepen bepalen wat je in Fit-to-Position mag doen; de handelingen die je 
mag verrichten. Deze rechten bepalen nog niet welke afdelingen en mensen je mag zien. Dat wordt bepaald 
door de instellingen Beoordelaar of Beheerder, en door je plaats in de organisatiestructuur. In het algemeen 
kunnen beoordelaars en beheerders alle mensen zien, die “onder” hen in de hiërarchie staan. 

 Beoordelaar: Staat deze instelling op JA, dan kan deze persoon de medewerkers/formulieren in de 
afdeling, EN onderliggende afdelingen, zien. Let op: beoordelaars in DEZELFDE afdeling kunnen elkaar 
niet zien. Meerdere beoordelaars in dezelfde afdeling kan voorkomen bij grote afdelingen, of in matrix 
organisaties, waarbij beoordelingen door meerdere mensen gedaan worden. 

 Beoordelaar: Als deze op Nee staat, en de persoon mag wel inloggen, dan zal hij/zij alleen zichzelf zien 
(Voor beoordeelden en beheerders). 

 Beheerder:  Gaat het om een beheerder binnen FTP? Als deze op Ja staat, dan kan deze persoon alle 
mensen/formulieren zien in de afdeling, en onderliggende afdelingen. Deze instelling overruled de 
bovenstaande instellingen. De beheerder is echter niet zichtbaar voor de anderen, er kan dus ook 
geen formulier voor ingevuld worden.  
 

Beheerders, zoals HR-Coördinatoren en Administrators nemen een aparte positie in. Deze positie moet je wel 
gescheiden zien van hun eigen plaats in de organisatie waarin zijzelf beoordeeld worden. Geef de Beheerders 
daarom altijd een aparte login (bijvoorbeeld: beheer.achternaam). Daarmee is het voor de mensen zelf 
duidelijk welke rol zij op dat moment hebben, en de beheerorganisatie is daarmee ook duidelijk. 
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3. Gebruikerinstructie 
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4. Nieuwe Medewerker toevoegen 

 

Ga vervolgens naar Beheer-Medewerkers-Medewerk(st)er. 

 

 

 

Je ziet dan alle medewerkers die in FtP zitten. Klik op “toevoegen”, om een medewerker toe te voegen. 

 

 

In het volgende scherm kun je de gegevens van de medewerker invullen. 

 

 

Je ziet hieronder het lege invulscherm. De rode (omcirkelde) velden zijn verplicht (je moet er iets invullen). Dit 
krijg je te zien als je verplichte velden niet ingevuld hebt en al op “bewaar” geklikt hebt. Daarbij zie je aan de 
rechterkant een aanwijzing over wat er ingevuld zou moeten worden. 
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Hieronder een ingevuld scherm met medewerker gegevens

 

 

 

Uitleg van de velden: 

 Personeelsnummer: Personeelsnummer zoals in het Personeel Informatie Systeem. Deze moet uniek 
zijn (mag niet meerdere keren in Fit-to-Position voorkomen). 

 Voorletters: De initialen van de medewerker. 

 Voornaam: Hier kunnen de roepnamen of voornamen van medewerker ingevuld worden. 
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 Achternaam: De achternaam van de medewerker. 

 Geslacht: Default staat deze op onbekend. Klik hier het geslacht van de medewerker aan. Dit wordt 
gebruikt voor o.a. de aanhef in e-mails. 

 Geboortedatum: veld is niet verplicht. Let wel op de notatie: eerst het jaar, dan de maand, daarna de 
dag. 

 Datum in dienst: Dit is de eerste indienst datum. Let ook hier op de notatie. Dit kan ook een datum in 
de toekomst zijn. De medewerker komt tot die datum niet in overzichten voor. 

 Datum uit dienst: Vul deze datum in, dan komt de medewerker niet meer terug in de overzichten. (De 
gegevens/formulieren zijn dan niet weg/verwijderd. Haal de datum uit dit veld weg en alles is weer te 
zien.) 

 Telefoonnummer: is niet verplicht, maar wel handig om ingevuld te hebben. Medewerker kan dan ook 
telefonisch benadert worden (bijv. via Skype). 

 E-mailadres: Ook niet verplicht. Vul dit wel in, indien beschikbaar. De medewerker kan geen e-mails 
(login gegevens, herinneringen, verzoek tot goedkeuring, etc.) ontvangen als er geen e-mailadres 
bekend is. 

 Pasfoto: vanaf je pc of server kan hier een pasfoto toegevoegd worden. De foto wordt getoond bij het 
overzicht formulieren en op de pdf van de beoordelingsformulieren. 

 Inloggen van medewerker toestaan: zet deze op JA, als deze medewerker in Fit-to-Position mag 
inloggen. Let op, als medewerker probeert in te loggen en dit lukt niet, dan staat meestal dit veld nog 
op NEE. 

 Gebruikersnaam: dit is de loginnaam voor de medewerker. Deze moet uniek zijn (mag niet meerdere 
keren in Fit-to-Position voorkomen). Gebruik bijv: voornaam.achternaam, personeelsnummer of 
voorletter.achternaam. 

 Wachtwoord: hier kun je zelf een wachtwoord ingeven. Fit-to-Position controleert het wachtwoord op 
sterkte (makkelijk/moeilijk te achterhalen), dat wordt in het veld daarnaast weergegeven. Ook kun je 
de knop “Nieuw Wachtwoord” klikken, Fit-to-Position genereert dan zelf een wachtwoord. Let op: als 
je zelf een wachtwoord hebt ingegeven, en je klikt daarna op “Nieuw Wachtwoord”, dan wordt het 
eerdere overschreven. 

 Gebruikersgroep: dit bepaalt wat de gebruiker binnen Fit-to-Position mag doen (rechten).  
o Medewerkers krijgen meestal de groep “employee”. 
o Beoordelaars vallen dan in de groep “manager” en kunnen daarmee meer rapportages zien.  
o Beheerders komen in de groep “HR Coördinator”, zij kunnen dan de formulieren zien, 

rapportages maken, herinneringen versturen en hebben (beperkte) rechten bij beheer en 
Talent Management. 

o Functioneel Beheerders zijn “administrator”. Hiermee krijgen ze alle bovenstaande rechten 
en uitgebreide rechten in Beheer, bijv. wijzigen profielen, aanmaken communicatieberichten, 
etc. 
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Onderkant van medewerker scherm, de positie gegevens:

 

Uitleg velden “positie”: 

 In positie plaatsen: Soms hoeft een medewerker nog geen actieve plaats in de organisatie te hebben, 
maar wil je hem/haar al wel in Fit-to-Position ingevoerd hebben. Haal dan het vinkje bij “in positie 
plaatsen”  weg. 

 Bedrijfsonderdeel: afdeling van de waarin de medewerker actief is. 

 Profiel: naam van het beoordelingsprofiel (dit bepaalt de beoordelingscriteria die in het formulier 
voorkomen). 

 Functietitel: de functie van de medewerker (zoals op de business card). 

 FTE: Dit staat voor Full Time Equivalent. Werkt iemand 40 uur/week, dan is dat 1 FTE. Werkt de 
persoon 32 uur/week, dan is het 0,8 FTE. Dit is een verplicht veld. 

 Ingangsdatum van de positie: Wanneer is deze persoon, in deze functie, op deze plek gaan werken. 
Het kan uiteraard hetzelfde zijn als de indienst datum, bij de eerste functie. Maar bij vervolgfuncties, 
zal dit een latere datum zijn. Let op de notatie: eerst het jaar, dan de maand, daarna de dag. 

 Gestopt op deze positie: Laatste datum waarop op deze plek gewerkt is. Kan handmatig ingevuld 
worden, maar dit veld wordt meestal automatisch gevuld bij verplaatsen (zie hoofdstuk 2). Ook bij 
uitdiensttreding moet deze datum gevuld zijn. 

 Bonusregeling: indien voor deze persoon, in deze positie, een bonusregeling van toepassing is; 
selecteer de juiste regeling. Iemand kan per positie maar 1 regeling hebben, maar met meerdere 
posities kunnen er meerdere, verschillende regelingen van toepassing zijn (zie hoofdstuk 4). 

 Moet beoordeeld worden: Dit zal meestal JA zijn. Echter, voor beheerders staat dit op NEE. Als iemand 
meerdere posities heeft, maar slechts in 1 positie beoordeeld wordt, kan deze ook op Nee gezet 
worden. 

 Beoordelaar: Als deze op Nee staat, en de persoon mag wel inloggen, dan zal hij/zij alleen zichzelf zien. 
Staat deze instelling op JA, dan kan deze persoon de medewerkers/formulieren in de afdeling, EN 
onderliggende afdelingen, zien. Let op: beoordelaars in DEZELFDE afdeling kunnen elkaar niet zien. 
Meerdere beoordelaar in dezelfde afdeling kan voorkomen bij grote afdelingen, of in matrix 
organisaties, waarbij beoordelingen door meerdere mensen gedaan worden. 

 Is dit uitsluitend een beheer profiel?: Gaat het om een beheerder binnen FTP? Als deze op Ja staat, 
dan kan deze persoon alle mensen/formulieren in de afdeling, en onderliggende afdelingen, zien. De 
beheerder is echter niet zichtbaar voor de anderen, er kan dus ook geen formulier voor ingevuld 
worden (aparte login aanmaken). 

 Aantal niveaus om te managen: is het aantal afdelingen ONDER de eigen afdeling die deze persoon 
kan/mag zien. Kan beperkt worden als bijv. de directeur niet alle medewerkers en afdelingen wil/hoeft 
te zien. 1 is alleen eigen afdeling, groter dan 1 is meerdere lagen diep. 

Klik op “Bewaar’  om de medewerker gegevens te bewaren of klik op “Bewaar+email” om de inloggegevens 
naar de nieuwe gebruiker te sturen. Voordat je de gegevens bewaart, controleer of de medewerker in een 
positie is geplaatst. Check ook of de juiste gebruikersgroep is gebruikt. (Beoordelaars moeten in de groep 
“Manager” staan. Beoordeelden in de groep “Employee”.) 
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5. Veranderen van gegevens van een medewerker 

In Fit-to-Position kun je de gegevens van een medewerker wijzigen. Het gaat dan om gegevens zoals; naam, 
gebruikersnaam, in-/uitdienst datum, pasfoto, etc. Het wijzigen van deze gegevens gebeurt in hetzelfde scherm 
als voor het toevoegen van een medewerker (zie hoofdstuk 3). 

5.1 Uitgebreide uitleg veranderen gegevens medewerker 
Voor het wijzigen van de medewerker gegevens: Ga naar Beheer/Medewerkers/Medewerk(st)er. 

 

 

Je ziet dan de medewerkers die in Fit-to-Position zitten. Klik op “wijzig” bij de medewerker, waarvan je de 
gegevens wilt veranderen. 

 

 

Op de volgende pagina krijg je de uitleg over het wijzigscherm. 
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Je ziet hieronder een leeg wijzig scherm. De rode (omcirkelde) velden zijn verplicht (je moet er iets invullen). 
Daarbij zie je aan de rechterkant een aanwijzing over wat er ingevuld zou moeten worden. 

 

 

Hieronder een ingevuld scherm met medewerker gegevens 
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Hier kun je wijzigingen doorvoeren voor: 

 Personeelsnummer: Personeelsnummer zoals in het Personeel Informatie Systeem. Deze moet uniek 
zijn (mag niet meerdere keren in Fit-to-Position voorkomen). 

 Voorletters: De initialen van de medewerker. 

 Voornaam: Hier kunnen de roepnamen of voornamen van medewerker ingevuld worden 

 Achternaam: De achternaam van de medewerker. 

 Geslacht: Default staat deze op onbekend. Klik hier het geslacht van de medewerker aan. Dit wordt 
gebruikt voor o.a. de aanhef in e-mails. 

 Geboortedatum: veld is niet verplicht. Let wel op de notatie: eerst het jaar, dan de maand, daarna de 
dag. 

 Datum in dienst: Dit is de eerste indienst datum. Let ook hier op de notatie. Dit kan ook een datum in 
de toekomst zijn. De medewerker komt tot die datum niet in overzichten voor. 

 Datum uit dienst: Vul deze datum in, dan komt de medewerker niet meer terug in de overzichten. (De 
gegevens/formulieren zijn dan niet weg/verwijderd. Haal de datum uit dit veld weg en alles is weer te 
zien.) 

 Telefoonnummer: is niet verplicht, maar wel handig om ingevuld te hebben. Medewerker kan dan ook 
telefonisch benadert worden (bijv. via Skype). 

 E-mailadres: Ook niet verplicht. Vul dit wel in, indien beschikbaar. De medewerker kan geen e-mails 
(login gegevens, herinneringen, etc.) ontvangen als er geen e-mailadres bekend is. Voor het 
doorsturen van een formulier (voorzien van een bijbehorende e-mail) ter goedkeuring naar een 2e 
persoon dient ook het e-mailadres ingevuld te zijn. 

 Pasfoto: vanaf je pc of server kan hier een pasfoto toegevoegd worden. De foto wordt getoond bij het 
overzicht formulieren en op de pdf van de beoordelingsformulieren. 

 Inloggen van medewerker toestaan: zet deze op JA, als deze medewerker in Fit-to-Position mag 
inloggen. Let op, als medewerker probeert in te loggen en dit lukt niet, dan staat meestal dit veld nog 
op NEE. 

 Gebruikersnaam: dit is de loginnaam voor de medewerker. Deze moet uniek zijn (mag niet meerdere 
keren in Fit-to-Position voorkomen). Gebruik bijv: voornaam.achternaam, personeelsnummer of 
voorletter.achternaam. 

 Wachtwoord: hier kun je zelf een wachtwoord ingeven. Fit-to-Position controleert het wachtwoord op 
sterkte (makkelijk/moeilijk te achterhalen), dat wordt in het veld daarnaast weergegeven. Ook kun je 
de knop “Nieuw Wachtwoord” klikken, Fit-to-Position genereert dan zelf een wachtwoord. Let op: als 
je zelf een wachtwoord hebt ingegeven, en je klikt daarna op “Nieuw Wachtwoord”, dan wordt het 
eerdere overschreven. 

 Gebruikersgroep: dit bepaalt wat de gebruiker binnen Fit-to-Position mag doen (rechten).  
o Medewerkers krijgen meestal de groep “Employee”. 
o Beoordelaars vallen dan in de groep “Manager” en kunnen daarmee meer rapportages zien.  
o Beheerders komen in de groep “HR Coördinator”, zij kunnen dan de formulieren zien, 

rapportages maken, herinneringen versturen en hebben (beperkte) rechten bij beheer en 
Talent Management. 

o Functioneel Beheerders zijn “Administrator”. Hiermee krijgen ze alle bovenstaande rechten 
en uitgebreide rechten in Beheer, bijv. wijzigen profielen, aanmaken communicatieberichten, 
etc. 

Klik op “Bewaar’  om de medewerker gegevens te bewaren of klik op “Bewaar+email” om de 
inloggegevens naar de nieuwe gebruiker te sturen. 

Je kunt in dit scherm ook de positie van de medewerker wijzigen. Dit wordt nader uitgelegd in hoofdstuk 6. 
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5.3 Medewerker Tabs 
 

Alle te volgen gegevens van de medewerker staan nu overzichtelijker bij elkaar in TABS. 

 

 Medewerkergegevens 

o Basisgegevens van medewerker 

o Medewerker kan zelf zijn/haar eigen gegevens bewerken 

 HR Cyclus 

o Formulieren in de HR cyclus 

o Planning, functioneren, beoordelingen 

 Kennis 

o Andere instrumenten die de kwaliteit/ambitie van medewerker vastlegt 

 Ext. Documenten 

o Aanvullende documenten uit andere bronnen 

 Acties, taken en waarschuwingen 

o Zelf vastgelegde of door het systeem gegenereerde acties en waarschuwingen 

o Nieuw is de functie: taken en waarschuwingen, uitgebreide uitleg zie “Taken en 

waarschuwingen”   

 Notities 

o Nog niet actief; opmerking over medewerker/formulieren 

 Opleiding en ervaring  

o Door het systeem vastgelegde posities en verplaatsingen 
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6.  Veranderen van de positie van een medewerker 

Medewerkers veranderen vaak van functie (profiel) of ze gaan naar een andere afdeling. In dit hoofdstuk vindt 
je de instructies hoe je de positie van een medewerker kunt veranderen. 

Voor het veranderen van de afdeling of het profiel van de medewerker:  

Ga naar Beheer/Medewerkers/Medewerk(st)er. 

 

 

Je ziet dan de medewerkers die in Fit-to-Position zitten. Klik op “wijzig” bij de medewerker, die je wilt 
verplaatsen naar een andere afdeling of andere functie. 

 

Je ziet hieronder het wijzigscherm van een medewerker. Onderaan dit scherm staan de Positie gegevens van 
deze medewerker. Een medewerker kan meerdere posities hebben (zie hoofdstuk 4). Deze medewerker heeft 
maar 1 positie. 

Klik op   verplaats, om een andere afdeling of functie (profiel) toe te wijzen. 
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Er opent een pop-up scherm met de aan de linker kant de huidige gegevens, aan de rechterkant kunnen de 
nieuwe gegevens ingevuld worden. 
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Vul de nieuwe positie van de medewerker in. De nieuwe positie kan gaan om een nieuw profiel of een andere 
afdeling (of beide). 

In dit geval worden het profiel en de functietitel gewijzigd. Klik op “Verplaats” om de wijziging door te voeren. 

 

Je kunt de volgende velden invullen: 

 Bedrijfsonderdeel: afdeling van de waarin de medewerker actief is. 

 Profiel: naam van het beoordelingsprofiel (dit bepaalt de beoordelingscriteria die in het formulier 
voorkomen). 

 Functietitel: de functie van de medewerker (zoals op de business card). 

 FTE: Dit staat voor Full Time Equivalent. Werkt iemand 40 uur/week, dan is dat 1 FTE. Werkt de 
persoon 32 uur/week, dan is het 0,8 FTE. Dit is een verplicht veld. 

 Ingangsdatum van de positie: Wanneer is deze persoon, in deze functie, op deze plek gaan werken. 
Het kan uiteraard hetzelfde zijn als de indienst datum, bij de eerste functie. Maar bij vervolgfuncties, 
zal dit een latere datum zijn. Let op de notatie: eerst het jaar, dan de maand, daarna de dag. 

 Gestopt op deze positie: Laatste datum waarop op deze plek gewerkt is. Kan handmatig ingevuld 
worden, maar dit veld wordt meestal automatisch gevuld bij verplaatsen. Ook bij uitdiensttreding 
moet deze datum gevuld zijn. 

 Bonusregeling: indien voor deze persoon, in deze positie, een bonusregeling van toepassing is; 
selecteer de juiste regeling. Iemand kan per positie maar 1 regeling hebben, maar met meerdere 
posities kunnen er meerdere, verschillende regelingen van toepassing zijn.  

 Moet beoordeeld worden: Dit zal meestal JA zijn. Echter, voor beheerders staat dit op NEE. Als iemand 
meerdere posities heeft, maar slechts in 1 positie beoordeeld wordt, kan deze ook op Nee gezet 
worden. 

 Beoordelaar: Als deze op Nee staat, en de persoon mag wel inloggen, dan zal hij/zij alleen zichzelf zien. 
Staat deze instelling op JA, dan kan deze persoon de medewerkers/formulieren in de afdeling, EN 
onderliggende afdelingen, zien. Let op: beoordelaars in DEZELFDE afdeling kunnen elkaar niet zien. 
Meerdere beoordelaar in dezelfde afdeling kan voorkomen bij grote afdelingen, of in matrix 
organisaties, waarbij beoordelingen door meerdere mensen gedaan worden. 

 Is dit uitsluitend een beheer profiel?: Gaat het om een beheerder binnen FTP? Als deze op Ja staat, 
dan kan deze persoon alle mensen/formulieren in de afdeling, en onderliggende afdelingen, zien. De 
beheerder is echter niet zichtbaar voor de anderen, er kan dus ook geen formulier voor ingevuld 
worden (aparte login aanmaken). 

 Aantal niveaus om te managen: is het aantal afdelingen ONDER de eigen afdeling die deze persoon 
kan/mag zien. Kan beperkt worden als bijv. de directeur niet alle medewerkers en afdelingen wil/hoeft 
te zien. 1 is alleen eigen afdeling, groter dan 1 is meerdere lagen diep. 
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Hieronder de Positie gegevens nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Bovenaan staat de nieuwe positie, met de ingangsdatum: zelfde afdeling, maar een ander profiel. Daar onder 
staat de vorige/afgesloten positie, deze posities worden grijs gekleurd. 

 

 

De wijzigingen worden direct doorgevoerd. Je hoeft dus niet in het wijzigscherm op “bewaar” te klikken om de 
nieuwe gegevens vast te leggen. 
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7.  Toevoegen van een tweede positie aan een medewerker 

Soms werkt een medewerker voor twee verschillende afdelingen en soms doet een manager de beoordelingen 
van zijn eigen afdeling en daarbij de beoordelingen van een andere afdeling. Het is in FtP mogelijk om een 
medewerker of manager een tweede (of zelfs derde) positie te geven. In dit hoofdstuk vindt je de nodige 
instructies. 

Ga naar Beheer/Medewerkers/Medewerk(st)er. 

 

 

Je ziet dan de medewerkers die in Fit-to-Position zitten. Klik op “wijzig” bij de medewerker, die je wilt 
verplaatsen. (In dit geval Bert Brooks.) 

 

 

Bijvoorbeeld: Bert Brooks heeft al een positie in ‘Key Accounts’, maar sinds vorige week is hij begonnen om 2,5 
dag per week voor ‘Marketing’ te gaan werken. We laten zien hoe je Bert Brooks zijn tweede positie kunt 
geven. 

Nadat je op “wijzig” hebt geklikt, zie je het volgende scherm: 
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Klik op    Toevoegen, om een nieuwe plaats in de organisatie toe te voegen. 
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Er opent zich dan een pop-up scherm, waarin de nieuwe gegevens kunnen worden ingevoerd. 

.  

Je kunt de volgende velden invullen: 

 Bedrijfsonderdeel: afdeling van de waarin de medewerker actief is. 

 Profiel: naam van het beoordelingsprofiel (dit bepaalt de beoordelingscriteria die in het formulier 
voorkomen). 

 Functietitel: de functie van de medewerker (zoals op de business card). 

 FTE: Dit staat voor Full Time Equivalent. Werkt iemand 40 uur/week, dan is dat 1 FTE. Werkt de 
persoon 32 uur/week, dan is het 0,8 FTE. Dit is een verplicht veld. 

 Ingangsdatum van de positie: Wanneer is deze persoon, in deze functie, op deze plek gaan werken. 
Het kan uiteraard hetzelfde zijn als de indienst datum, bij de eerste functie. Maar bij vervolgfuncties, 
zal dit een latere datum zijn. Let op de notatie: eerst het jaar, dan de maand, daarna de dag. 

 Gestopt op deze positie: Laatste datum waarop op deze plek gewerkt is. Kan handmatig ingevuld 
worden, maar dit veld wordt meestal automatisch gevuld bij verplaatsen. Ook bij uitdiensttreding 
moet deze datum gevuld zijn. 

 Bonusregeling: indien voor deze persoon, in deze positie, een bonusregeling van toepassing is; 
selecteer de juiste regeling. Iemand kan per positie maar 1 regeling hebben, maar met meerdere 
posities kunnen er meerdere, verschillende regelingen van toepassing zijn.  

 Moet beoordeeld worden: Dit zal meestal JA zijn. Echter, voor beheerders staat dit op NEE. Als iemand 
meerdere posities heeft, maar slechts in 1 positie beoordeeld wordt, kan deze ook op Nee gezet 
worden. 

 Beoordelaar: Als deze op Nee staat, en de persoon mag wel inloggen, dan zal hij/zij alleen zichzelf zien. 
Staat deze instelling op JA, dan kan deze persoon de medewerkers/formulieren in de afdeling, EN 
onderliggende afdelingen, zien. Let op: beoordelaars in DEZELFDE afdeling kunnen elkaar niet zien. 
Meerdere beoordelaar in dezelfde afdeling kan voorkomen bij grote afdelingen, of in matrix 
organisaties, waarbij beoordelingen door meerdere mensen gedaan worden. 

 Is dit uitsluitend een beheer profiel?: Gaat het om een beheerder binnen FTP? Als deze op Ja staat, 
dan kan deze persoon alle mensen/formulieren in de afdeling, en onderliggende afdelingen, zien. De 
beheerder is echter niet zichtbaar voor de anderen, er kan dus ook geen formulier voor ingevuld 
worden (aparte login aanmaken). 
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 Aantal niveaus om te managen: is het aantal afdelingen ONDER de eigen afdeling die deze persoon 
kan/mag zien. Kan beperkt worden als bijv. de directeur niet alle medewerkers en afdelingen wil/hoeft 
te zien. 1 is alleen eigen afdeling, groter dan 1 is meerdere lagen diep. 

Klik op “Bewaar’  om de toegevoegde gegevens te bewaren. 

 

Hieronder de Positie gegevens nadat de wijzigingen zijn door gevoerd. 

Bovenaan staat de nieuwe positie, met de ingangsdatum: zelfde afdeling, maar een ander profiel. Daar onder 
staat de eerdere positie. 

 

De wijzigingen worden direct doorgevoerd. Je hoeft dus niet in het wijzigscherm op “bewaar” te klikken om de 
nieuwe gegevens vast te leggen. 
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8. Bonus/Variabele Beloning 

Bonus kan binnen fit-to-position berekend worden. Fit-to-position geeft dan een percentage van het salaris als 
bonus aan. De hoogte van de bonus is hierbij afhankelijk van de mate waarin doelstellingen behaald en/of 
overscoord worden en het gewicht van de doelstellingen. 

Als u ook uw bonus berekeningen in fit-to-position wilt laten doen, neem dan contact op met Rodium. Wij 
helpen u graag met de inrichting hiervan. 

Hoewel er teveel variabelen zijn voor de handleiding om een volledige uitleg van de mogelijkheden te doen, 
laten we hieronder een voorbeeld zien om de werking te illustreren. 

 

 

 

Ad 1:  Bonusregeling: U kunt meerdere regelingen in fit-to-position gebruiken(Bijvoorbeeld voor MT, Sales, 
etc). De regelingen zijn per periode (jaar) aan te passen. 

Ad 2:  Bonus tab: De bonus berekening wordt in een apart tabblad weergegeven. 

Ad 3: Score gerealiseerd: berekende score o.b.v. van target en realisatie. 

Ad 4:  Bonusdeel: het bonusdeel is het bonuspercentage dat bij de behaalde score hoort. 

Ad 5: Uiteindelijke score: bonuspercentage dat voor deze doelstelling behaald is. 

Ad 6: Inverse: de score kan ook “omgekeerd”  berekend worden, wanneer”lager, beter is”. Bijvoorbeeld: 
ziekteverzuim of DSO (Days of Sales Outstanding). 
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Ad 7: Score gerealiseerd: Score kan ook volgens een score schaal gaan (i.p.v. berekend). 

Ad 8:  Bonusdeel: het bonusdeel is het bonuspercentage dat bij de behaalde score hoort. 

Ad 9: Gewicht: er is een gewicht toe te kennen aan elke doelstelling, en aan de groepen van doelstellingen. 

Ad 10: Het totaal bonus percentage is een optelling van de behaalde bonuspercentages. Hiermee is de gehele 
bonusberekening voor alle betrokkenen volledig transparant. 
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9. Versturen van wachtwoorden 

Er zijn binnen Fit-to-Position 3 manieren om een (nieuw) wachtwoord aan een gebruiker te sturen: 

1. Aanvraag nieuw wachtwoord bij loginscherm, door gebruiker zelf (“Wachtwoord vergeten?”). 
2. Individueel via “Beheer-Medewerkers”. 
3. Aan een groep via “Genereren Gebruikersnaam en Wachtwoord”. 

In deze handleiding zullen we alleen optie 2 en 3 bespreken. 

 

9.1  Individuele wachtwoorden versturen 
Ga naar Beheer-Medewerkers-Medewerk(st)er 

 

 

Je ziet dan de medewerkers die in Fit-to-Position zitten. Klik op “wijzig” bij de medewerker waaraan je een 
wachtwoord wilt sturen. (In dit geval Marc Metista.) 
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Het medewerkerscherm opent zich. Controleer als eerste of het e-mailadres juist is en of “inloggen toestaan?” 
op JA staat. 

 

 E-mailadres: Vul dit in als dit nog niet aanwezig is. De medewerker kan geen e-mails (login gegevens, 
herinneringen, etc.) ontvangen als er geen e-mailadres bekend is. 

 Inloggen van medewerker toestaan: zet deze op JA, als deze medewerker in Fit-to-Position mag 
inloggen. Let op, als medewerker probeert in te loggen en dit lukt niet, dan staat dit veld vaak nog op 
NEE. 

 Gebruikersnaam: dit is de loginnaam voor de medewerker. Soms hebben mensen moeite om de 
toegekende gebruikersnaam te onthouden. Je kunt hier dan zelf een andere gebruikersnaam ingeven. 
Deze moet uniek zijn (mag niet meerdere keren in Fit-to-Position voorkomen). Gebruik bijv: 
voornaam.achternaam, personeelsnummer of voorletter.achternaam. 

 Wachtwoord: hier kun je zelf een wachtwoord ingeven. Fit-to-Position controleert het wachtwoord op 
sterkte (makkelijk/moeilijk te achterhalen), dat wordt in het veld daarnaast weergegeven.  

 Nieuw Wachtwoord: Ook kun je de knop “Nieuw Wachtwoord” klikken, Fit-to-Position genereert dan 
zelf een wachtwoord. Let op: als je zelf een wachtwoord hebt ingegeven, en je klikt daarna op “Nieuw 
Wachtwoord”, dan wordt het eerdere overschreven. 

 Als alle gegevens juist zijn klik je op “Bewaar + email”. 

 Je krijgt vervolgens het overzicht van medewerkers met aan de rechterkant 2 meldingen ter 
bevestiging. 
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 Medewerker succesvol bijgewerkt: dit is een melding dat de wijzigingen zijn weggeschreven. Deze melding 
komt ook op bij andere wijzigingen. 

 Email bericht verstuurd: bevestiging dat het e-mailbericht verstuurd is. Let op dat een e-mailbericht 
meestal binnen enkele seconden to minuten ontvangen wordt, maar het kan ook tot 4 uur duren. Als je 
het idee hebt dat er iets niet goed gegaan is, of de email is nog niet ontvangen: Stuur niet te snel een 
nieuw wachtwoord, je gebruiker heeft dan meerdere wachtwoorden in de inbox staan, dit kan erg 
verwarrend worden. Alleen het laatst verstuurde wachtwoord werkt. 
 

9.2 Wachtwoorden aan groep(en) gebruikers versturen. 
Deze functie wordt meestal gebruikt op het moment dat Fit-to-Position in gebruik genomen wordt (live gaan). 

Ga naar Rapportage-Proces bewaking- Genereer gebruikersnaam/wachtwoord.  

(Als deze functie in het menu niet aanwezig is, neem contact op met de Functioneel Beheerder om bij 
Systeeminstellingen de instelling “Genereren gebruikersnaam/wachtwoord” op JA te zetten.) De Functioneel 
Beheerder heeft hier zelf niet de rechten voor, maar hij/zij kan Rodium verzoeken om de instelling aan te 
zetten. 
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Als eerste gaan we de groepen en/of afdelingen selecteren waaraan we de e-mail willen versturen. 

 

 Profiel: Je kunt hier een selectie opgeven van de profielen waaraan de inloggegevens verstuurd worden, in 
dit geval naar de manager en medewerker. Je hoeft niet perse een selectie te maken. In Fit-to-Position 
geldt: als er geen specifieke selectie gemaakt wordt, wordt alles geselecteerd. In dat geval worden alle 
prielen in de selectie opgenomen. 

 Onderdeel: bij een gefaseerde invoer kun je afdelingen (bijv. op verschillende momenten) hun inlog sturen. 
Je kunt dan de aparte afdelingen selecteren. Ook hierbij geldt: niets selecteren is alles selecteren. In het 
voorbeeld hierboven zijn wel aparte afdelingen geselecteerd. Door te klikken op Finance en Sales krijgen 
de afdelingen een vinkje. Onderliggende afdelingen worden automatisch meegnomen, je hoeft dus alleen 
op Sales te klikken om Key Accounts, Marketing en Telesales mee te nemen. (Deze kunnen ook individueel 
gedeselecteerd worden). 

 Klik op Voer uit. 
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Je ziet nu de geselecteerde afdelingen met bijbehorend aantal managers en medewerkers (in afdeling Finance 
zitten (nog) geen manager/medewerkers). 

Door te klikken op de kolom “Medewerkers” wordt automatisch de hele kolom geselecteerd (Je kunt dan nog 
individuele afdelingen deselecteren). 

 Huidige loginstatus voor medewerkers in selectie: je kunt hier kiezen uit Ja, Nee, Beide. Kies hier de 
instelling die voor de mensen is ingevoerd/ingelezen. Tip: meestal worden mensen voor het live gaan met 
de status “inloggen=NEE” in Fit-to-Position ingevoerd, om vergissingen te voorkomen. Je selecteert in dat 
geval “NEE”, om aan deze mensen hun eerste inlog te versturen. 

 Soort medewerkers voor huidige selectie: selecteer hier de groep medewerkers waaraan je wilt versturen. 

 Klik op “Toon Medewerkers” 

 Het kan zijn dat je de melding “Er is niets geselecteerd” krijgt. Je bent dan vergeten om de kolom 
medewerkers te selecteren. 

 

 

Je ziet nu het overzicht met de afdelingen en de namen die horen bij deze selectie. Door te klikken op de kolom 
“medewerkers” en de kolom “beoordelaar” selecteer je automatisch alle namen in die kolom (de individuele 
namen kun ook deselecteren). 

Vervolgens zet je de nieuwe inlogstatus op JA (mensen moeten immers wel kunnen inloggen). Selecteer bij mail 
sjabloon de naam van het sjabloon dat je wilt versturen. In dit geval “Nieuwe gebruiker”. 

Daarna klik je op “wijzig sjabloon en verzend”. Je kunt de tekst dan nog eventueel aanpassen (zie hieronder). 
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Je ziet in dit scherm de namen met e-mail adressen (je ziet ook wanneer deze niet bekend zijn). 

In dit scherm kun je de tekst van de e-mail nog aanpassen. 

Als je klikt op verstuur, worden de e-mails werkelijk verstuurd. Je krijgt het volgende scherm te zien. 

 

 

Hierin staat de bevestiging opgenomen dat de e-mail verstuurd is. 

Je bent nu klaar. 
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9.2.1 Wachtwoorden aan groep(en) gebruikers versturen in verschillende talen. 
 

In sommige Fit-to-Position omgeving wordt gebruik gemaakt van meertaligheid. Het is dan ook mogelijk om de 
email voor nieuwe gebruikers te sturen in de ingestelde taal van de gebruiker. Voorwaarde is dan wel dat voor 
de mailtemplate ‘Nieuwe gebruiker’ de tekst in de verschillende talen beschikbaar is. (Zie hiervoor paragraaf 
22.1) 

In dit geval ziet u naast de button ‘Verstuur’ ook de button ‘Verstuur (multi-lingual)’ staan. Wanneer u kiest 
voor ‘Verstuur’, dan wordt de email naar alle ontvangers gestuurd in de taal van de verstuurder. Kiest u 
daarentegen voor de optie ‘Verstuur (multi-lingual)’, dan wordt de email verstuurd in de taal zoals deze 
ingesteld staat bij de ontvanger. 

Let wel: wanneer u de tekst in de email zelf (dus niet in de template) nog handmatig heeft gewijzigd, dan is het 
niet mogelijk om de email meertalig te versturen. Immers, van de door u gewijzigde tekst is geen vertaling 
aanwezig. 
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10. Ingevulde formulieren kopiëren 

Om al ingevulde formulieren te kunnen kopiëren kennen we in Fit-to-Position de functie “Kopiëren”. 

Dit kun je gebruiken als manager en als beheerder. Bijvoorbeeld, als je manager bent van een afdeling en veel 
mensen binnen je afdeling krijgen dezelfde doelstellingen of jaarafspraken. Je wilt dan het formulier maar 1 
keer in hoeven vullen. Je kopieert de inhoud dan naar de formulieren van de andere mensen in de afdeling. 

Als beheerder kun je hiervan gebruik maken als meerdere mensen dezelfde bedrijfsdoelstellingen 
(bonusafspraken) krijgen. Ook dan hoef je hiervoor maar 1 formulier aan te maken, dat je kunt hergebruiken 
voor de mensen met dezelfde afspraken. 

Belangrijk om te onthouden is, dat je 1 bronformulier aanmaakt. Dit formulier kopieer je dan naar andere 
mensen (mits binnen je scope). 

Ga eerst naar het overzicht van je medewerkers 

 

We gaan het formulier van Miranda Mirchen kopiëren naar John Johanson. 

 

Klik bij het te kopiëren formulier op   “Volgende stap”.  

 



 

 

35 Ingevulde formulieren kopiëren 

Komt u er niet uit? | support@fit-to-Position.com 

Je ziet dan het volgende scherm. Klik op “Kopiëren”. 

 

 

In het volgende scherm zie je aan de linkerkant de gegevens van het “bron formulier”, aan de rechterkant 
moeten de gegevens komen van de persoon waarnaar je dit wilt kopiëren. 

 

 

Selecteer de naam van de persoon waarnaar je wilt kopiëren (in ons geval Johan Johanson). Vervolgens vult Fit-
to-Position automatisch de velden die over deze medewerker bekend zijn. (zie volgende pagina) 
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Toelichting op invulvelden: 

 Naam: naam van de medewerker waarvoor het formulier gemaakt moet worden. 

 Onderdeel: afdeling van deze medewerker. Meeste mensen zitten maar in 1 afdeling, dan wordt dit veld 
automatisch gevuld. Bij mensen met een dubbel functie (zie hoofdstuk 4), kunnen hier meer afdelingen 
van toepassing zijn. Het kan zelfs zo zijn dat de persoon in meerdere afdelingen werkt, maar slechts op 1 
plek beoordeeld wordt. Dit zal dan als volgt getoond worden. 

 

Je kunt “Marketing” selecteren, het formulier zal ook op die afdeling geregistreerd worden. Je “overruled” 
dus het systeem. 

 Profiel: naam van het beoordelingsprofiel. 2 Zaken zijn belangrijk om op te letten: 
1. Check met het profiel aan de linkerkant. Als deze niet hetzelfde zijn, bestaat de kans dat niet 

dezelfde aspecten in het formulier voorkomen. Je zou dan gegevens missen. Pas eerst het profiel 
aan bij de medewerker (zie hoofdstuk 3), kopieer daarna het formulier. 

2. Als iemand een dubbelfunctie heeft, zoals hierboven beschreven, dan kan hij/zij in deze andere 
afdeling een ander profiel hebben. Controleer of deze hetzelfde is als aan de linkerkant staat. Is 
dit niet het geval; pas dan eerst het profiel aan, kopieer daarna het formulier. 

 Functietitel: De naam van de functie van de medewerker. 

 Datum: de datum waarop het gesprek zal plaatsvinden (standaard zal Fit-to-Position de datum van 
vandaag invullen). 

 Stap in cyclus: selecteer de juiste stap in de HR-cyclus (Plan, Midyear of Appraissal). Je kunt hiermee dus 
ook stappen in de cyclus overslaan. 

 Periode: dit is het jaar waarop het formulier betrekking heeft. 

 Leidinggevende: Fit-to-Position selecteert deze naam automatisch o.b.v. het organisatie schema. 

 Beoordelaar: Dit is meestal de naam van de direct leidinggevende. Indien anders, vul de naam in van 
degene die het gesprek zal voeren. 

Onder ‘Meer opties’ heeft u nog de volgende keuzes: 

 Baseren op het nieuwste profiel: Dit is alleen van toepassing als de aspecten in het profiel gewijzigd zijn. Bij 
JA, zal dit gewijzigde profiel gebruikt worden. Bij NEE, zal het profiel gebruikt worden van het bron 
document. 

 Kopieer scores: moeten de scores overgenomen worden? Meestal niet. In uitzonderingsgevallen (testen, 
overslaan van jaar) kan dit echter op JA gezet worden. 

 Kopieer opmerkingen: dit zijn de opmerkingen en commentaren (aan de rechterkant) van het 
plan/beoordelingsformulier. Hier kunnen extra instructies opgenomen zijn, vandaar dat deze op JA staat. 
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  Kopieer afspraken: Hierbij gaat het om de afspraken/doelstellingen (aan de linkerkant) in het formulier.  

 De standaardwaarden in dit invoerscherm kunnen ingesteld worden (Beheer-Programma instellingen). 
Neem hiervoor contact op met de Functioneel Beheerder. Bijvoorbeeld: als je wilt dat dit scherm 
standaard opent met “Baseren op het nieuwste profiel=NEE” 

Vul de velden voor “Stap in cyclus” en “Periode” en klik vervolgens op “Kopiëren” of “Kopieer+Wijzig”. 

 

 

Kopiëren: het formulier wordt, op de achtergrond, gekopieerd klaar gezet bij John Johanson. Je keert terug 
naar het overzicht formulieren van Miranda Mirchen. 

Kopieer + Wijzig: Het formulier van John Johanson wordt met de gekopieerde gegevens geopend, je kunt direct 
opmerkingen en/of scores in het formulier aanbrengen. 

 

Deze functie kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een stap in de cyclus over te slaan. Je selecteert dan 
dezelfde naam als aan de linkerkant, en vult bij stap in cyclus “Appraisal” in. 
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11. Zichtbaarheid van formulieren 

Het is binnen Fit-to-Position mogelijk om de beoordelingsformulieren een bepaalde zichtbaarheid status mee 
te geven. Afhankelijk van deze status is het formulier dan wel of niet te zien door andere groepen gebruikers. 
Deze functionaliteit is ook heel handig als je Fit-to-Position wilt gebruiken voor 360° beoordelingen, self- 
assesments, etc. 

De zichtbaarheid status kan in het formulier zelf aangepast worden of kan automatisch worden ingeregeld via 
de documentstroom (zie daarvoor Hoofdstuk 15). 

 

Je ziet dat er 4 statussen mogelijk zijn, deze worden hieronder uitgelegd. Belangrijk om te onthouden: mensen 
met een “beheer-rol” kunnen formulieren altijd zien, mits binnen hun scope (eigen afdelingen en 
onderliggende afdelingen). 

 Zichtbaar behalve voor de beoordeelde: Het formulier is zichtbaar voor de direct leidinggevende en 
hogere leidinggevenden, het is niet zichtbaar voor de beoordeelde zelf (ook niet als de beoordeelde 
zelf een beoordelaar is). De zichtbaarheidstatus geldt voor het “overzicht formulieren”  van de 
medewerker en de rapportages. 

 Ja: Het formulier is zichtbaar voor de direct leidinggevende en hogere leidinggevenden, voor de 
beoordeelde zelf (mits deze mag inloggen). De zichtbaarheidstatus geldt voor het “overzicht 
formulieren”  van de medewerker en de rapportages. 

 Voor alleen de beoordeelde: Het formulier is alleen zichtbaar voor de beoordeelde zelf (mits deze mag 
inloggen). De direct leidinggevende en hogere leidinggevenden kunnen het formulier niet zien. De 
zichtbaarheidstatus geldt voor het “overzicht formulieren”  van de medewerker en de rapportages. 

 Voor alleen de beoordelaar: Het formulier is alleen zichtbaar voor de direct leidinggevende, het is niet 
zichtbaar en hogere leidinggevenden voor de beoordeelde zelf. De zichtbaarheidstatus geldt voor het 
“overzicht formulieren”  van de medewerker en de rapportages. 

Je ziet hierboven de verwijzing naar het overzicht formulieren. Het gaat dan om het overzicht bij de 
medewerker zelf. De beoordelaar Bert Brooks heeft het plan formulier 2010 van Miranda Mirchen gezet op de 
status “zichtbaar behalve voor de beoordeelde”. Miranda kan het formulier niet zien (hieronder). 
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Ook wordt er gesproken over zichtbaarheid bij de rapportages. Bij de rapportages is een instelling waardoor 
deze formulieren eruit gefilterd kunnen worden, of juist wel meegeteld. 
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12. Resetten Formulieren 

Fit-to-Position kent een elektronisch goedkeuringsproces. Dat scheelt, met name HR, veel tijd met het 
opvolgen van alle formulieren. Het heeft ook de status van een elektronische handtekening.  

Het kan hierbij wel eens gebeuren dat een formulier voortijdig is goedgekeurd en daarmee de volgende status 
heeft gekregen. De gebruikers kunnen zelf niet in het goedkeuringsproces ingrijpen (anders klopt het proces 
voor de elektronische handtekening niet meer). De Administrator (Functioneel Beheerder) kan dit wel. Deze 
“reset” het formulier naar de begin status, de gebruikers volgen de goedkeuringsstappen opnieuw tot de nieuw 
juiste status. 

 

Hieronder zie je het formulier van Miranda Mirchen. Deze heeft nu de status “Definitief”, de laatste stap in het 
goedkeuringsproces. Het formulier kan door de gebruikers niet meer gewijzigd worden. Het blijkt dat de 
hogere manager het formulier goedgekeurd heeft, terwijl er toch nog een aanpassing gemaakt moest worden. 

 

Je ziet aan de rechterkant van de formulier regel de knop  . Dit is de “reset”-knop. De gebruikers, zoals 
managers en medewerkers, zien deze knop niet. 

Door op deze knop te klikken, wordt de status van het formulier teruggezet naar concept (zie hieronder). Het 
goedkeuringsproces kan opnieuw ingezet worden. 
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13. Rapportages 

In dit hoofdstuk worden de rapportages besproken die standaard in Fit-to-Position opgenomen zijn. Per 
rapportage worden de volgende onderdelen behandeld: 

 Waarom: Waarvoor is de rapportage bedoeld. 

 Voor Wie: Wat is de doelgroep van deze rapportage. 

 Hoe: Wijze waarop deze rapportage is op te vragen (zie ook hoofdstuk: selectie schermen in FtP). 
Opmerking: er bestaat geen hoofdstuk ‘selectie schermen in FtP’!? 

 Suggestie Frequentie: hoe vaak, en in welke periode is deze rapportage op te vragen. 

 Voorbeelden en Suggesties KPI’s: Enkele voorbeelden, uiteraard is dit voor elke organisatie 
verschillend. 

13.1 Fit-to-Position Score 
Waarom 

Doel van deze rapportage is het verkrijgen van inzicht in de “fit” van de individuele medewerker met 
zijn/haar positie. In hoeverre voldoet de medewerker aan de verwachting die bestaat voor de functie. 
Eventuele acties worden in deze rapportage gesignaleerd. 

Voor wie 

Rapportage is bedoeld voor direct leidinggevenden van afdelingen, hogere leidinggevenden en HR-
managers. 

Hoe 

De rapportage is op te vragen via het menu-pad: Rapportage-Analyses-FtP Score 

Suggestie Frequentie 

De rapportage kan het best 2 maal per jaar geanalyseerd worden, te weten na de midyear en 
eindbeoordeling/Appraisal (ingevulde scores in de formulieren) 

Voorbeelden en Suggesties KPI’s 

 

Suggestie voor KPI: 15%-20% van populatie scoort onder de norm, en zelfde percentage scoort boven 
de norm. Hiermee bevorder je de doorstroom in de organisatie. 
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13.2 Afwijking op norm 
Waarom 

Doel van de rapportage is het herkennen van de sterke en zwakke kanten van (delen van de) 
organisatie. 

Voor wie 

Rapportage is bedoeld voor direct leidinggevenden van afdelingen, hogere leidinggevenden en HR-
managers. 

 

Hoe 

Rapportage is op te vragen via het menu-pad Rapportage-Analyse-Afwijking op norm. 

Suggestie Frequentie 

De rapportage kan het best 2 maal per jaar geanalyseerd worden, te weten na de midyear en 
eindbeoordeling/Appraisal (ingevulde scores in de formulieren). 

Voorbeelden en Suggesties KPI’s 

 

Suggestie KPI: Alle waarden minder dan 1 afwijking op norm naar boven, en minder dan 0,5 afwijking 
onder de norm. 
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13.3 Distributie 
Waarom 

Doel van de rapportage is het herkennen van de performance van groepen in de organisatie. 

Voor wie 

Rapportage is bedoeld voor direct leidinggevenden van afdelingen, hogere leidinggevenden en HR-
managers. 

 

Hoe 

Rapportage is op te vragen via het menu-pad Rapportage-Analyse-Distributie. 

 

Suggestie Frequentie 

De rapportage kan het best 2 maal per jaar geanalyseerd worden, te weten na de midyear en 
eindbeoordeling/Appraisal (ingevulde scores in de formulieren). 

 

Voorbeelden en Suggesties KPI’s 

 

Suggestie voor KPI: 15%-20% van populatie scoort onder de norm, en zelfde percentage scoort boven 
de norm. Hiermee bevorder je de doorstroom in de organisatie. 
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13.4 Performance Ranking 
Waarom 

Doel van de rapportage is inzicht verkrijgen in de scores van medewerkers en bepalen van de 
rangorde.  

Voor wie 

Rapportage is bedoeld voor direct leidinggevenden van afdelingen, hogere leidinggevenden en HR-
managers. 

Hoe 

Rapportage is op te vragen via het menupad Rapportage-Analyse-Performance Ranking. 

Suggestie Frequentie 

De rapportage kan 1 maal per periode geanalyseerd worden, te weten na de eindbeoordeling 
/Appraisal (ingevulde scores in de formulieren). 

Voorbeelden en Suggesties KPI’s 

 

De standaard selectie geeft alle scores weer.  

Selecteer eerst de relevante categorieën,  bijvoorbeeld alleen de doelstellingen en de functie specifieke 

competenties, het resultaat toont de beste tot de minst presterende medewerkers. 

Check 1: Klopt de rangorde met het beeld dat u en de leidinggevende van de medewerkers heeft. Zo niet dan 

zijn de formulieren wellicht niet goed of niet volledig ingevuld. 

Check 2: Zijn er plannen gemaakt met de beter presterende medewerkers (top 20%). In Fit-to-Position kunnen 

de  plannen in de acties (type ontwikkeling), het Persoonlijk Ontwikkel Plan of het Development Schedule 

worden vastgelegd. 

Check 3: Zijn er maatregelen genomen voor de minder presterende medewerkers (bottom 20%). Deze 

maatregelen kunnen in  acties worden vastgelegd (type verbetering).  
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13.5 GRID 
Waarom 

Doel van de rapportage is het beleid voor de juiste persoon op de juiste plaats te realiseren. 

Voor wie 

Rapportage is bedoeld voor directie, direct leidinggevenden van afdelingen, hogere leidinggevenden 
en HR-managers. De medewerkers kunnen geselecteerd worden.  

Vervolgens kunnen voor de geselecteerde medewerkers een actie, levensfase of een potentiële positie  
worden vastgelegd. 

Hoe 

Rapportage is op te vragen via het menupad Rapportage-Analyse-GRID. Voordat de rapportage 
resultaten geeft moeten de assen gedefinieerd zijn.  

Eerst wordt de groepen aspecten gedefinieerd in Beheer-Programma’s-Meta informatie 

Voorbeeld  groep 1: Doelstellingen en de vereiste competenties uit de beoordeling 

groep 2: Verwachte groeimogelijkheden uit de talent scan 

 Daarna kunnen de assen worden gedefinieerd in Beheer- Programma’s-Basis instellingen - GRID  

Suggestie Frequentie 

Naar behoefte 

Voorbeelden en Suggesties KPI’s 

 

Wit : Behoud     Groen : Kunnen medewerkers een stap maken 
Rood : Maatregelen, nadere beschouwing gewenst Bruin : Geef aandacht en sturing 
 

Note: De selectie en assen kunnen ook functie specifiek worden gekozen. 
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14. Formuliertypes  

14.1  Introductie Formuliertypes 
In Fit-to-Position kun je nu verschillende type formulieren voor verschillende doeleinden inrichten. Zo kun je 
naast het bekende beoordelingsformulier een apart formulier inrichten voor bijvoorbeeld POP, 360 graden 
feedback, assessments etc. Elke formuliertype kan ingericht worden met een eigen documentstroom.  

Elke formuliertype krijgt een eigen tabje in het formulierenoverzicht van een medewerker.  

  

 

14.2 Inrichten formuliertypes 
Voorwaarde voor het inrichten/wijzigen van formuliertypes is dat  bij ‘Systeem instellingen’, ‘basis modules’ de 
keuze ‘Gebruik formulieren op basis van formuliertype’ op ‘ja’ wordt gezet. 

 

14.2.1 Overzicht formuliertypen 
Voor het overzicht van formuliertypen ga je naar: Beheer/Proces/Formuliertypes. Hieronder staat een 
voorbeeld van een overzicht van formuliertypes. Rechtsboven kan gefilterd worden op actieve, inactieve of alle 
formuliertypes tonen.  

 

Rechtsboven staan twee icoontjes, om een nieuw formuliertype toe te voegen en om deze te sorteren. Daar 
waar formuliertypen gebruikt worden zal  de opgegeven volgorde initieel worden gebruikt. 

Achter de regels zelf staan de icoontjes voor respectievelijk het wijzigen, wijzigen veldenlijst en verwijderen. 
Het verwijder-icoontje is grijs en niet selecteerbaar (ook niet voor system). Wel kan een formuliertype inactief 
worden gemaakt. 

Inactief formuliertype: een inactief gemaakt formuliertype zal niet meer zichtbaar zijn in het overzicht 
formulieren (of in rapportages) ook al heeft de medewerker daar formulieren in zitten. 
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14.2.2 Toevoegen/wijzigen formuliertypes 
 

Bij het aanmaken of wijzigen van een formuliertype krijg je een aparte sectie te zien voor de instellingen. 
Hieronder een overzicht van de instellingen, gevolgd door een korte uitleg over de impact/werking/gebruik van 
deze instellingen:  
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Formulier is gebaseerd op profiel bij positie(s) geeft de mogelijkheid om een profiel te koppelen aan een 
medewerker of aan een positie. Vooraf een keuze maken. Niet na verloop van tijd instelling wijzigen. 

Formulieren kunnen gegroepeerd worden (360°). Hiermee is het mogelijk om formulieren te groeperen aan de 
hand van een ‘hoofddocument (master)’ en ‘sub-documenten (slaves)’. Het eerst aangemaakte formulier is het 
masterformulier. Een masterformulier bevat ook de bij de slaves gegeven antwoorden (zie de sectie over 
groeperen bij ‘formulieren’). Ook in het overzicht van formulieren bij een medewerker heeft deze instelling 
effect op de weergave: er verschijnt een titel boven ieder document. Zie ook de uitleg over het 
‘formulierenoverzicht’ voor meer informatie! 

Opnemen van bonus in dit formuliertype met als keuze ‘nee’ of ‘ja’. 

Gebruik de bonuscode afkomstig van met als keuze ‘positie’, ‘functie’ of ‘medewerker’. Deze optie min of 
meer verband met de keuze of het formulier aan een positie of medewerker hangt (zie bovenin de lijst). 

Kopiëren van formulieren toestaan met als keuze ‘nee’ of ‘ja’. Deze optie is nog niet beschikbaar en is/wordt 
misschien overbodig als we e.e.a. afvangen in een wizard? 

Gebruik maken van dialoog voor toevoegen met als keuze ‘nee’ of ‘ja’. Deze optie is nog niet beschikbaar. 

Kop van formulier ook in “wijzig” modus aanpassen:  geeft de mogelijkheid om de informatie van de kop ook 
later nog te kunnen bewerken. Door deze op ‘nee’ te zetten, wordt het gebruik van een wizard (nog niet 
beschikbaar) om naar de volgende stap te gaan, gepromoot en FtP vergemakkelijkt. 

Opnemen van goedkeuring bij dit formuliertype met als keuze ‘nee’ of ‘ja’. Zie ook de uitleg over de nieuwe 
goedkeuring. 

Fase opnemen in dit formuliertype geeft de mogelijkheid deze informatie wel of niet te tonen voor dit 
formuliertype. De fase (cyclus) wordt momenteel altijd toegevoegd aan een formulier en is dus wel of niet 
zichtbaar in de kop en bij het overzicht formulieren (zie ook ‘wijzigen veldenlijst’), omdat deze nodig is om 
gebruik te kunnen maken van de goedkeuring. 

Periode opnemen in dit formulier. Het betreft hier dezelfde mogelijkheden en motivatie als bij de instelling 
hierboven beschreven, alleen nu voor periode. 

Bij het aanmaken van een formulier de default periode voorselecteren. Als deze instelling op ‘ja’ staat, zal de 
automatisch bij het toevoegen van een formulier de als default aangewezen  periode gekozen worden. Als dit 
niet het geval is, wordt automatisch de eerste uit het lijstje getoond/gekozen.  

Document status opnemen in dit formulier geeft de keuzes nee en ja en wordt afhankelijk van de keuze wel of 
niet getoond in de kop van het formulier.  

Standaard waarde voor zichtbaarheid van formulier geeft de mogelijkheden weer die horen bij de ingestelde 
methode van zichtbaarheid (alleen ja of nee en de uitgebreide variant). Bij het aanmaken van het formulier zal 
deze waarde als default gezet worden. Misschien is het wenselijk om de methode van zichtbaarheid per 
formuliertype instelbaar te hebben? Uiteindelijk zal in ieder geval de default waarde bij basisinstellingen 
moeten verdwijnen! 

Toon zichtbaarheid als selectielijstje of keuzelijst: hier kun je je keuze aanvinken. 

Opnemen van bedrijfsstructuur in dit formulier type met als keuze ‘niet tonen’, ‘tonen’ of ‘wijzigbaar/kiesbaar’ 
geeft aan hoe de bedrijfsstructuur weergegeven kan worden. 

Opnemen van profiel in dit formulier type met als keuze ‘niet tonen’, ‘tonen’ of ‘wijzigbaar/kiesbaar’ geeft aan 
hoe het profiel weergegeven kan worden. 

Gebruik van extra profiel naam (de functietitel) in dit formulier type met als keuze ‘niet tonen’, ‘tonen’ of 
‘wijzigbaar/kiesbaar’ geeft aan of deze wel of niet getoond moet worden.  
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Opnemen van ‘beoordelaar’ in dit formulier type met als keuze ‘niet tonen’, ‘tonen’ of ‘wijzigbaar/kiesbaar’ 
geeft aan hoe de naam van de beoordelaar weergegeven kan worden. 

Opnemen van datumveld in dit formulier met als keuze ‘niet tonen’, ‘tonen’ of ‘wijzigbaar/kiesbaar’ geeft aan 
hoe het datumveld weergegeven kan worden. 

Opnemen van datum volgende afspraak in dit formuliertype met als keuze ‘nee’ of ‘ja’. 

Opnemen van afsprakenveld in dit formuliertype met als keuze ‘niet tonen’, ‘bovenin’ of ‘onderop’ geeft aan 
of er een tekstveld opgenomen moet worden en waar, of niet. 

Opnemen van conclusieveld in dit formulier type met als keuze ‘niet tonen’, ‘bovenin’ of ‘onderop’ geeft aan 
of er een tekstveld opgenomen moet worden en waar, of niet. 

 

14.2.3 Wijzigen veldenlijst 
 
Afhankelijk van de bij een formuliertype wel of niet te tonen opties, kan het wenselijk zijn om bepaalde velden 
ook niet in het overzicht van formulieren te tonen. Ook kan een veld in een formuliertype en andere betekenis 
hebben dan in het andere.  

De kolommen aan de linkerkant van bovenstaand overzicht geven de (momenteel) beschikbare velden weer 
van de kolommen voor het overzicht van formulieren. Per formuliertype zijn deze toe te kennen, door deze 
naar rechts te slepen of door op het plusje te klikken dat rechts bovenin staat in het overzicht van aan het 
formuliertype toegekende velden. Als er geen velden in het rechter venster staan, worden alle velden getoond. 
E.e.a. is natuurlijk wel op basis van de instellingen voor dit formuliertype. Zie ook verderop de uitleg over het 
‘formulierenoverzicht’ voor meer informatie! 
 
Ook het icoontje voor het sorteren is in deze rechtsbovenhoek aanwezig. De velden worden in het formulieren 
overzicht getoond zoals ze hier worden rechts (indien er inhoud is) of andere links weergegeven. 

Het verwijder-icoontje ‘ontkoppeld’ het veld van het formuliertype. Het wijzig-icoontje kan in de toekomst 
gebruikt worden voor het opnemen van vertalingen voor de kolomkoppen (svp nog niet gebruiken, is nog niet 
af). 
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14.2.4 Formulierenoverzicht 
 

Het overzicht van formulieren werkt nu op basis van de bij het formuliertype ingestelde mogelijkheden en de 
aan het formuliertype toegekende (en evt. vertaalde) velden. In onderstaand schermvoorbeeld wordt een 
weergave gedaan van een formuliertype waarbij de optie ‘groeperen’ aan staat. 

Een masterdocument (hoofddocument waaraan andere documenten hangen) wordt met zwarte letters 
weergegeven, de bijbehorende slave documenten (sub documenten) zijn weergegeven in het grijs. Boven het 
masterdocument staat een titel (zie verderop bij ‘Titel bij groeperen’). In dit specifieke voorbeeld zijn er ook 
slechts 4 velden opgenomen bij het formuliertype.  

Als een formuliertype de optie ‘groeperen’ aan heeft staan, wordt alleen de eerste kolom gevuld bij het master 
document. Bij slave-documenten zal de eerste kolom niet voorzien worden van een waarde. Denk hier aan als 
je velden aan het formuliertype koppelt! 

 

Een ander zichtbaar verschil bij gegroepeerde documenten is dat de goedkeuringsstatus per document zijn 
eigen waarde heeft. De namen en bijbehorende statussen worden hier dus niet bij-elkaar getoond zoals in een 
normaal overzicht van formulieren. Daarnaast is het mogelijk om de laatste wijzigdatum te tonen als kolom. 
Echter als deze leeg is (nog niet geopend en bewaard), zal niet ‘0000-00-00’ worden getoond, maar een blanco 
waarde. 

Rechts bovenin, naast de kolomkoppen, staat het icoontje voor ‘toevoegen’.   (Mogelijk  gaat het klikken op de 
knop in de toekomst waarschijnlijk leiden tot het starten van een eenvoudige wizard die ook gebruikt kan 
worden om naar een volgende fase te gaan of een document te kopiëren.). 

In het formulierenoverzicht worden eerst de 360 graden formulieren behorende bij de geselecteerde 
medewerker zelf getoond. Daaronder volgen de formulieren die deze geselecteerde medewerkers heeft 
ingevuld over iemand anders en daaronder volgen eventuele ‘losse formulieren’ (bv. een formulier dat is 
aangemaakt door een beheerder). 

 

14.2.5 Bewerken van een formulier 
 
De kop van een formulier wordt nu bepaald door de instellingen die zijn opgenomen bij het formuliertype 
waartoe het document behoort.  

Onder de eerste rij knoppen (Bewaar/Tussentijds bewaren/Terug) van een formulier is een icoontje zichtbaar 
welke gebruikt wordt voor het in/uitklappen van ALLE secties (categorieën/categorie-berekeningen). Voor 
iedere categorie is ook zo’n icoontje zichtbaar. Uiteraard zal deze alleen de categorie in/uitklappen. 

Bij categorieën met een competentie Picker is het nu mogelijk om de waardes minimaal en maximaal in te 
vullen. Als er een minimale of maximale waarde is ingevuld, worden deze aantallen getoond als je met de muis 
over het plusje gaat van de aspect-Picker. Als aan de opgegeven voorwaarden voor de aspect-picker niet 
voldaan wordt, zal een melding worden gegeven. De minima en maxima zijn in te vullen via 
Beheer/Bibliotheek/Categorieën/Wijzig aspect. 
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14.2.6 Hoofddocument (Masterdocument) 
 

Het bewerken van een Hoofddocument werkt op dezelfde wijze als voor overige documenten (slave 
documenten/reguliere niet gegroepeerde documenten). 

Wel verschillend is dat  de in de sub-documenten ingevulde scores  in het masterdocument worden verzameld 
en per aspect  worden getoond samen met de naam van de persoon die het sub-document heeft ingevuld 
(hieronder de ‘feedbackgever’ genoemd) en zijn/haar toelichting. Voorbeeld: 

 

Toekomst: bij master/slave documenten moet het mogelijk worden om de namen te vervangen door de rol van 
die persoon, dan wel een nummer. Ook is de wens om voor sommige aspecten deze slave-gegevens niet te 
tonen, eventueel op basis van de fase (?). 

 

14.2.7 Titel bij groeperen 
 

Als voor een formuliertype de keuze ‘formulieren kunnen gegroepeerd worden (360°)’ op ja is gezet, wordt (op 
dit moment voor ieder formuliertype waarbij deze instelling aanstaat!), een titel boven ieder master document 
gezet (zie hiervoor de ‘Toevoegen/wijzigen formuliertypen’ en de sectie over groeperen bij ‘formulieren’). Deze 
titel kan bestaan uit verschillende parameters die, mits correct ingevuld, worden gevuld met waarden die 
horen bij het master document. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het taallabel, de parameters met 
omschrijving en een voorbeeld van het gebruik. De parameters zijn PHP-commando’s (en dus niet aan te 
passen). 

Taallabel: FORMS_FORM_HEADER_MASTER_SLAVE 

Parameters met omschrijving: 

 %1$s Naam medewerker 

 %2$s Profiel 

 %3$s Periode 

 %4$s Cyclus (Fase) 

 %5$s Document status 

Een mogelijke Nederlandse vertaling zou er als volgt uit kunnen zien: 

360° graden voor <b>%1$s</b> met het 360 profiel <b>%2$s</b>, periode: 

<b>%3$s</b> en fase <b>%4$s</b> in status: <b>%5$s</b>: 

Door parameters weg te laten, is het dus mogelijk om bepaalde informatie wel of niet te tonen. 

 

 

14.2.8 Inrichten inhoud van een formulier (categorieën/aspecten) 
 



 

 

52 Handleiding 

Komt u er niet uit? | support@fit-to-Position.com 

In eerdere paragrafen staat uitgelegd hoe een formuliertype aangemaakt kan worden, welke keuze 
mogelijkheden je daarbij hebt en hoe dit weergegeven kan worden. De inhoud (categorieën en aspecten) zijn 
nog niet aan de orde geweest.  

Het inrichten van de inhoud van een formuliertype werkt op dezelfde wijze zoals we dat ook al gewend zijn bij 
het inrichten van een regulier beoordelingsformulier. Je kunt de inhoud per profiel laten verschillen. 

Allereerst geef je bij Beheer/Bibliotheek/Profielen/Profielen aan welke profielen er een bepaald formuliertype 
hebben. Dit doe je door de profielen van de linker tabel te slepen naar de rechter tabel of door in de 
rechtertabel op ‘Toevoegen’ te klikken. 

Vervolgens ga je naar Beheer/Bibliotheek/Profielen/Aspecten bij profielen. Je selecteert eerst het tabje van het 
formuliertype. Daarna selecteer je het profiel (in onderstaand voorbeeld beroepsgroep genoemd)dat je wilt 
gaan vullen. 

 

Vervolgens klik je rechts op ‘Toevoegen’. 

 

En je kunt starten met het selecteren van de aspecten die je in dit formuliertype voor het gekozen profiel wilt 
terugzien. Voor uitgebreidere uitleg omtrent het inrichten van profielen verwijzen wij naar  hoofdstuk 14: 
Profielen Aanmaken/Bewerken uit het Beheerders Handboek. 
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14.3 Koppelen van medewerker aan een formuliertype 
Voor het koppelen van een medewerker ga je naar: Beheer/Bibliotheek/Profielen.  Je kunt de koppeling op 3 
niveaus uitvoeren: per medewerker, per gebruikersgroep of per bedrijfsonderdeel. Deze 3 mogelijkheden 
worden hieronder in paragrafen 3.2 t/m 3.4  toegelicht mede aan de hand van onderstaand screenshot. 

 

 

14.4 Koppeling van profielen aan een formuliertype 
 

In de linker tabel zie je alle beschikbare functieprofielen staan. In de rechter tabel zie je een aparte tab voor het 
360 Feedback formulier en een aparte tab voor het Jaarverslag formulier. Je kunt een profiel koppelen aan een 
formuliertype dat het profiel uit de linker tabel naar de rechter tabel te slepen of door op het groene plusje 
rechts bovenin de rechter tabel te klikken.  

Je kunt de koppeling van het profiel aan het formuliertype weer verbreken door op het ‘verwijder’ icoontje in 
de rechter tabel te klikken. 

Indien een type formulier voor een ieder eenzelfde inhoud kent, dan is het aan te raden om 1 profiel aan te 
maken en iedereen aan ditzelfde profiel te koppelen. Dat maakt het qua onderhoud een stuk eenvoudiger. 

 

14.5 Koppeling op medewerker niveau 
 

Klik allereerst op het tabje van het formulier waar je een medewerker aan wilt koppelen.  Klik vervolgens op 

het   icoontje om een medewerker te kunnen koppelen/ontkoppelen. Je ziet nu het volgende scherm: 
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Rechts staan de reeds aan dit type formulier gekoppelde medewerkers. Links staan de eventueel nog te 
koppelen medewerker. Verplaats een medewerker van het linker naar het rechter rijtje om hem/haar te 
koppelen of andersom om iemand te ontkoppelen. Nb: dit overzicht toont iedereen en is dus onafhankelijk van 
scope. 

 

14.6 Koppeling op gebruikersgroep niveau 
 

Het koppelen van een gebruikersgroep houdt in dat alle medewerkers met het betreffende gebruikersgroep 
kunnen in 1x worden gekoppeld aan een formuliertype.  

Klik allereerst op het tabje van het formulier waar je een gebruikersgroep aan wilt koppelen. Klik vervolgens op 

het  icoontje om een gebruikersgroep te kunnen koppelen. Je ziet nu het volgende scherm: 

 

Rechts staan de reeds aan dit type formulier gekoppelde gebruikersgroepen. Links staan de eventueel nog te 
koppelen gebruikersgroepen. Verplaats een gebruikersgroep van het linker naar het rechter rijtje om het te 
koppelen of andersom om het te ontkoppelen. 

 

14.7 Koppeling op bedrijfsonderdeel 
 

Het koppelen van een bedrijfsonderdeel houdt in dat alle medewerkers met een positie binnen het  het 
betreffende bedrijfsonderdeel kunnen in 1x worden gekoppeld aan een formuliertype.  

Klik allereerst op het tabje van het formulier waar je een bedrijfsonderdeel aan wilt koppelen. Klik vervolgens 

op het  icoontje om een bedrijfsonderdeel te kunnen koppelen. Je ziet nu het volgende scherm: 
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Rechts staan de reeds aan dit type formulier gekoppelde bedrijfsonderdelen. Links staan de eventueel nog te 
koppelen bedrijfsonderdelen. Verplaats een bedrijfsonderdeel van het linker naar het rechter rijtje om het te 
koppelen of andersom om het te ontkoppelen. 

 

14.8 Nog uit te werken koppeling/zoekfunctie 
 

In de toekomst wordt ook het koppelen op basis van het profiel mogelijk gemaakt. Dit is alleen zinvol als het 
formuliertype niet positie gebaseerd is. 

Ook zal er een zoekmogelijkheid toegevoegd gaan worden. Hiervoor zal een uniforme methode gebruikt 
moeten worden en dat kan mogelijk effect hebben op de hierboven beschreven selectie methodiek. 
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15. Documentstroom 

De nieuwe documentstroom kan aangezet worden door bij Systeem instellingen, basis modules bij ‘Toegang tot 
module ‘Goedkeuren beoordeling’’ te kiezen voor ‘Ja, document stroom module ‘3’’. 

 

15.1  Overzicht goedkeuringsstromen 
Voor het overzicht van goedkeuringsstromen ga je naar: Beheer/Proces/Goedkeuring/Beoordelingsstroom. In 
het onderstaande voorbeeld overzicht zijn alle documentstromen inclusief bijbehorende stappen en 
gekoppelde goedkeuringsstatussen zichtbaar. 

 

In de hoek rechtsboven wordt de mogelijkheid gegeven om te filteren op formuliertype.  Alleen 
documentstromen die aan dat formuliertype zijn gekoppeld, worden dan getoond in het overzicht eronder. In-
actieve formuliertypen worden grijs weergegeven (in het voorbeeld hierboven: assesments). 

Iedere documentstroom en/of stap is in te klappen door op het driehoek-icoontje dat voor de naam staat in de 
eerste kolom, te klikken. In deze kolom staat dus de naam van de documentstroom, de daaronderliggende 
stappen met bijbehorende goedkeuringsstatussen. 

In de tweede kolom wordt  de naam van het formuliertype waarbij de documentstroom hoort getoond. De 
derde kolom zal alleen gevuld zijn voor de regels waarbij een goedkeuringsstatus opgesomd wordt. In deze 
kolom wordt dan de naam van de volgende stap weergegeven, of, als er geen volgende stap meer is, het 
taallabel wat daarbij hoort (in het voorbeeld hierboven vertaald als ‘GEEN VOLGENDE STAP, document stroom 
stopt!’). 

Omdat bij het controleren van de criteria of een documentstroom mogelijk is, dit in volgorde gebeurd, is het 
mogelijk om documentstromen, maar ook bijbehorende stappen te sorteren. 

 

 15.2  Wijzigen naam documentstroom 
In het volgende overzicht wordt de documentstroom ‘360 – selecteer een aantal medew’ getoond welke 
gekoppeld is aan het formuliertype ‘360 Feedback’. Bij het toevoegen is het , eenmalig, mogelijk om een 
documentstroom te koppelen aan een formuliertype. 
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Verder is een sectie zichtbaar met instellingen welke de criteria tot activering van een documentstroom 
aangeeft. De instellingen in het kort: 

Mag deze doc.stroom verlaten worden voor een handmatige stoom?  geeft aan of er een selectie van 
medewerkers mogelijk is. 

Voor welk type documenten geldt deze stroom? is toegevoegd met in het achterhoofd het creëren van een 
afwijkende documentstroom voor documenten waarbij een bonusformulier van toepassing is.  Is  nog niet 
gecontroleerd op de werking. 

Alleen deze document stroom toestaan als het document in de volgende fase(n) staat geeft de mogelijkheid 
om een documentstroom gericht te activeren voor een of meerdere fasen. Vandaar ook de check boxes. 

Alleen deze documentstroom toestaan als het document de volgende periode(s) heeft geeft eenzelfde 
mogelijkheid als in de optie hierboven aangegeven, alleen dan voor periode. 

15.3  Wijzigen stap in documentstroom 
Ook een documentstap heeft een aantal triggers/criteria waaraan voldaan moet worden om als stap 
beschikbaar te zijn voor een formulier. Als een formulier eenmaal in een documentstroom zit, dan  bepalen de 
instellingen bij de goedkeuringsstatus uiteindelijk wat de volgende stap is (zie verderop). 
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Ook nu zijn er weer enkele secties met criteria: 

Wie mag het document in deze stap zetten? toont een overzicht van verschillende soorten mensen.  In het 
voorbeeld wordt nu twee keer de term ‘beoordelaar’ genoemd. In het ene geval wordt ‘manager’ bedoeld, in 
het andere diegene die de beoordeling doet. Het taallabel is hier onjuist vertaald, dan wel zal er een nieuw 
taallabel(s)moeten worden aangemaakt om dit probleem op te lossen (vertaling is afkomstig van de 
PreRelease!). 

Wat is de mailtemplate waarmee hij de ontvangers op de hoogte kan stellen? toont een overzicht van 
mailtemplates waarbij ‘Gebaseerd op mailtemplate’ (wederom een slechte vertaling) op ‘goedkeuren’ staat. 

Wie is de ontvanger van deze stap geeft aan wie iets moet zeggen over het document. Ook hier geldt weer dat 
er onderscheidt is tussen ‘manager’ en ‘beoordelaar’. 

Toevoegen van de initiator aan de document stroom? geeft mogelijkheid om de initiator ook als goedkeurder 
te tonen. 
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Verander de fase in geeft de mogelijkheid om het document van fase te laten veranderen als deze stap wordt 
gekozen. 

Verander de document status in geeft de mogelijkheid om het document van een andere status te voorzien als 
deze documentstap gekozen wordt. 

Verander de zichtbaarheid van het document in geeft de mogelijkheid om de zichtbaarheid van het document 
te veranderen als het document in deze stap wordt gezet.  

Wie mag het beoordelingsformulier nog wijzigen geeft de mogelijkheid om het wijzigen van het document te 
beperken.  

 

 15.4  Wijzigen goedkeuringsstatus 
Na het goed- of afkeuren van een document, is het mogelijk om het document in een nieuwe stap te zetten. Dit 
kan hier worden opgegeven. Om dit te doen, dient de stap al wel gedefinieerd te zijn. Het is dus verstandig 
eerst alle stappen in te richten en daarna pas de bijbehorende goedkeuring statussen, zodat de eventuele 
‘volgende stap’ direct kan worden geselecteerd. 

 

De volgende opties zijn van belang, gevolgd door de opties uit de sectie ‘veranderingen aan het document’: 

Wanneer moet de volgende stap voor deze actie worden uitgevoerd? geeft de keuze om direct, of als 
iedereen dezelfde status heeft, de volgende stap te initiëren. Hou er wel rekening mee dat het dus mogelijk is 
om, als bij een stap alleen maar ‘als iedereen dezelfde waarde heeft gekozen’ wordt opgegeven en dit niet 
gebeurt, het formulier onbedoeld te laten ‘hangen’ in deze stap. 

De volgende document stap wordt geeft de mogelijkheid om een reeds ingevoerde documentstap te kiezen. 

Verander de fase in geeft de mogelijkheid om het document van fase te laten veranderen als deze actie wordt 
gekozen. 

Verander de document status in geeft de mogelijkheid om het document van een andere status te voorzien als 
deze actie gekozen wordt. 

Verander de zichtbaarheid van het document naar geeft de mogelijkheid om de zichtbaarheid van het 
document te veranderen als deze actie wordt gekozen. 
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Met de nieuwe documentstroom is het dus mogelijk om aan te geven wat een volgende stap moet worden als 
een actie is gekozen. Daarnaast is het met deze documentenstroom mogelijk om de fase, de documentstatus 
en de zichtbaarheid aan te passen. Voorbeeld van een reguliere documentstroom 

 

 

1. Voorbeeld van een reguliere documentstroom 
Hieronder wordt een uitgewerkt voorbeeld gegeven van een reguliere documentstroom. In dit voorbeeld gaat 
het om een beoordelingsformulier dat door de leidinggevende wordt geïnitieerd en door de beoordeelde voor 
akkoord ofwel voor gezien wordt gekeurd. 

2.1  Uitwerking inrichting  reguliere documentstroom 
 

Deze documentstroom is als volgt ingericht: 

- De naam van de documentstroom is: Beoordelingsformulier 

- Het formulier mag niet verlaten worden voor een handmatige stroom 

- Deze stroom is beschikbaar voor alle aanwezige fases en periodes ( in dit geval houdt dat in dat de 

stroom beschikbaar is voor de fase Jaarverslag en voor de periodes 2012 en 2013) 

 

De documentstap is als volgt ingericht: 

- De naam van deze goedkeuringsstap = Van manager naar medewerker. (Let op: Deze naam komt op 

de button in het formulier zelf te staan voor het doorsturen van het formulier) 

- De manager mag is de initiatiefnemer van deze goedkeuringsstap 

- Na ‘goedkeuren’ van de manager ontvangt de medewerker een e-mail met de template ‘Formulier 

besproken’. 

- Het formulier wordt doorgestuurd naar de medewerker 

- De naam van de manager wordt toegevoegd aan de documentstroom waardoor je kunt zien dat het 

formulier door de manager is goedgekeurd en dat het formulier nu ter goedkeuring ligt bij de 

medewerker. 

- Na versturen van het formulier door de manager krijgt het formulier de status ‘Voorstel’. 
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- Het formulier staat na het versturen door de manager op ‘zichtbaar: JA’ en mag niet meer gewijzigd 

worden, behalve door HR/Beheer 

Bovengenoemde instellingen zijn in FtP als volgt vastgelegd bij: Beheer/Proces/ Goedkeuring/ 
Beoordelingsstroom: 

 

 

Het toevoegen van een goedkeuringsstatus aan deze goedkeuringsstap: 

De medewerker heeft twee mogelijkheden in dit voorbeeld: hij/zij kan het formulier voor akkoord tekenen of 
voor gezien. In beide gevallen wordt het formulier daarna definitief. 

De inrichting voor de goedkeuringsstatus ‘Voor akkoord’ is als volgt: 

- De naam van de goedkeuringsstatus is ‘Akkoord’ 

- Zodra de medewerker op ‘Akkoord’ heeft geklikt dan verandert de status naar ‘Definitief’. 

- Zodra de medewerker op ‘Akkoord’ heeft geklikt, dan krijgt het formulier de zichtbaarheidsstatus 

‘zichtbaar: JA’. (Nb: Deze mogelijkheid is nog niet werkend) 
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2.2  Reguliere documentstroom in de praktijk  

De manager logt in en voegt een Jaarverslag formulier toe voor de medewerker Jaap Jonkheer middels het 
groene plus-teken . 

 

De manager vult het Jaarverslagformulier in en klikt vervolgens in het formulier op de button ‘Van manager 
naar medewerker’. Deze button vindt je terug zowel bovenin het formulier als onderin. 
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Voorbeeld bovenkant van het formulier.  

 

Na klikken op de button ‘Van manager naar medewerker’ ziet het formulieren overzicht van Jaap er als volgt 
uit: 

 

Je ziet dat het formulier -precies volgens inrichting- nu de status voorstel heeft gekregen.   Nu is het aan de 
beurt van de medewerker om  in te loggen en om het formulier voor akkoord  of voor gezien te tekenen.  

De medewerker kan dit doen door naar zijn formulierenoverzicht te gaan en bij het betreffende formulier op 
‘Toon formulier’ te klikken. In ‘Toon formulier’ kan hij kiezen tussen de button ‘Akkoord’ en de button ‘Gezien’. 
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Voorbeeld ‘Toon formulier’: 

 

Na klikken op ‘Akkoord’ ziet het formulier er als volgt uit: 

 
Het formulier heeft nu de status definitief gekregen. Daarmee is de documentstroom van dit formulier 
beëindigd.  

 

3 Voorbeeld van een gegroepeerde documentstroom 
 

Hieronder wordt een uitgewerkt voorbeeld gegeven van een gegroepeerde documentstroom. In dit voorbeeld 
gaat het om een 360 graden Feedbackformulier dat door de leidinggevende wordt geïnitieerd en behalve door 
de leidinggevende ook door de beoordeelde (= feedbackontvanger) en door een (of meerdere) uitgenodigde 
collega wordt ingevuld. 

3.1    Uitwerking inrichting gegroepeerde documentstroom 

 

Deze gegroepeerde documentstroom is als volgt ingericht: 

- De naam van de documentstroom is: 360 – selecteer een aantal mdw 

- De documentstroom mag verlaten worden voor een handmatige stroom (d.w.z. dat je handmatig 

andere feedbackgevers kunt uitnodigen) 
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- Het document start als eerste op in de ‘Start document’ fase en is beschikbaar voor de periodes 2012 

en 2013. 

 

De documentstap is als volgt ingericht: 

- De naam van de documentstap = Anderen uitnodigen (Let op: deze tekst komt op de button in het 

formulier zelf te staan) 

- De manager is de initiator van deze documentstap 

- Wanneer de manager andere personen/feedbackgevers uitnodigt, dan ontvangen zij een e-mail met 

de template ‘Verzoek tot invullen feedbackformulier’ 

- De beoordeelde staat aangevinkt als de ontvanger van deze stap 

- Na het uitnodigen van de feedbackgevers krijgt het document de fase ‘Feedback fase’ en de status 

‘Feedback uitgezet’. 
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Het toevoegen van een goedkeuringsstatus aan deze stap. 

De feedbackgever heeft in deze stap maar 1 mogelijkheid: na het invullen van het formulier kan men op de 
button ‘Indienen/vastleggen’ klikken.  De inrichting hiervan is als volgt: 

- De goedkeuringsstatus is ‘Akkoord’ 

- De naam van deze mogelijkheid is: ‘Indien/vastleggen’ (Let op: dit is ook de tekst die op de button in 

het formulier zelf zichtbaar wordt) 

- Er is geen volgende stap, de documentstroom stopt hierna. 

- Als iedereen (alle uitgenodigde feedbackgevers) het formulier hebben ingediend/vastgelegd, dan gaat 

het formulier door naar de ‘Rapportagefase’ en krijgen de formulieren de status ‘360 feedback 

ingevuld”. 

- Ook al staat bij de documentstroom de instelling op de waarde 'als iedereen 

dezelfde waarde heeft gekozen', wordt een goedgekeurd slave document ALTIJD 

de status gegeven die bij de sectie 'veranderingen aan het document' zijn 

opgegeven! 

- De mogelijkheid voor het van te voren opgeven van de zichtbaarheidsinstelling is momenteel nog niet 

gereed. 
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3.2   De gegroepeerde documentstroom in de praktijk 

 

In de praktijk werkt deze documentstroom als volgt: 

De manager logt in en voegt een 360 Feedback formulier toe voor de medewerker Jaap Jonkheer middels het 
groene plus-teken . 

 

De manager vult  in het formulier nog geen afspraken/scores  in, maar geeft alleen aan op welk niveau  deze 
beoordeelde beoordeeld moet worden en selecteert reeds een aantal picker-aspecten waarop deze 
medewerker beoordeeld moet gaan worden. Vervolgens klikt hij op de button ‘Anderen uitnodigen. 

 

Er verschijnt eerst nog een bevestigingsvraag in beeld gevolgd door het volgende scherm: 
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De manager heeft de mogelijkheid om uit de gehele scope van medewerkers een aantal medewerkers te 
selecteren die hij wil uitnodigen voor het geven van feedback. Hij selecteert zichzelf,  hij selecteert de 
beoordeelde Jaap Jonkheer en hij selecteert een collega Fleur Flebber en klikt daarna op ‘Voer uit’. 
(Toekomst:  hier moet gezocht kunnen gaan worden op naam. Mogelijk verandert de selectie methodiek hier.) 

 

 

 

 

 

 

 

Het overzicht van formulieren van Jaap Jonkheer ziet er nu als volgt uit: 

 

Het hoofddocument (Masterdocument) wordt in zwarte letters weergegeven en de subdocumenten (slave 
documenten) in het grijs. Het formulier is nu in de fase Feedback gekomen en heeft als status ‘360 feedback 
uitgezet’.  Middels een titel wordt aangegeven dat dit een 360 graden feedback formulier is voor Jaap 
Jonkheer. 

Collega Fleur Flebber ontvangt een e-mail met daarin het verzoek om haar feedback te geven over medewerker 
Jaap Jonkheer. 
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In deze e-mail staat een link opgenomen. Collega Fleur Flebber klikt op de link en komt dan in het inlogscherm 
terecht. Op dit inlogscherm staat een melding dat zij na het inloggen direct wordt doorgeleid naar het 
betreffende feedbackformulier over  Jaap Jonkheer. 

Boven in het formulier staat de naam van de feedbackvrager (Jaap Jonkheer) en in het veld ‘Review door’ staat 
de naam Fleur Flebber opgenomen. 

 

Fleur Flebber vult haar toelichtingen en scores in en zodra ze klaar is klikt ze op de button 
“Indienen/vastleggen”. Hierna komt Fleur terecht in haar eigen overzicht van formulieren en ziet ze het 
formulier dat ze zojuist voor Jaap Jonkheer heeft ingevuld terug onder het kopje ‘De onderstaande formulieren 
heeft u ingevuld over iemand anders’. Fleur heeft immers als collega niet de rechten om het 
formulierenoverzicht van Jaap te kunnen zien. 
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Wanneer we nu als manager inloggen en het formulierenoverzicht van Jaap Jonkheer bekijken, dan zien we het 
volgende: 

 

Het formulier door Fleur ingevuld heeft nu de fase ‘Rapportagefase’ gekregen en de status ‘360 feedback 
ingevuld’. Het hoofddocument krijgt volgens gekozen inrichting pas de fase ‘Rapportagefase’ wanneer alle 
slave documenten zijn  ingediend/vastgelegd.  

Nadat alle subdocumenten zijn ingediend zie het overzicht van formulieren er als volgt uit: 

 

In het Masterdocument zijn alle ingevulde scores van de feedbackgever verzameld en hier heeft de manager 
ook nog de mogelijkheid om  ontwikkeldoelen/actiepunten/eindconclusie in te vullen. 

De verzamelde scores worden als volgt weergegeven: 
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16. Profielen Aanmaken/Bewerken 

 

In Fit-to-Position heb je de mogelijkheid om verschillende beoordelingsprofielen aan te maken. Per profiel geef 
je aan welke op welke elementen mensen beoordeeld moeten worden.  

Je kunt ook een bestaand profiel kopiëren, en een andere naam geven. Door aan dit nieuwe profiel enkele 
nieuwe aspecten toe te kennen kun je gemakkelijk een profiel bewerken. Dit is een handige manier om nieuwe 
profielen aan te maken, zonder dit helemaal opnieuw op te bouwen. 

Let op dat een nieuw profiel in het formulier pas te zien is als je een formulier toevoegt, of als er een nieuwe 
periode ingaat. (Bij gebruik “volgende fase” gedurende het jaar zal, in het algemeen, niet direct het nieuwe 
profiel gebruikt worden). 

In dit hoofdstuk gaan we ervan uit dat de onderdelen uit het  profiel al aangemaakt zijn. De volgende 
voorbereidende stappen moet je hierbij doorlopen (zie hoofdstuk 15: Normen, Categorieën en Aspecten 
aanmaken en bewerken). 

 Normschalen aanmaken: beheer-bibliotheek-norm 

 Categorie aanmaken: beheer-bibliotheek- categorieën - categorieën 

 Aspecten aanmaken: beheer-bibliotheek-categorieën–categorieën-aspect toevoegen 

 

16.1 Profiel Aanmaken 
De stappen om een profiel aan te maken zullen in de paragraaf uitgebreid toegelicht worden. Eerst geven we 
de verkorte stappen: 

 Kies gelijkend profiel 

 Kopieer profiel 

 Wijzig aspecten in nieuw profiel 

 (Nieuw profiel aan medewerkers koppelen) 

Om een nieuw profiel aan te maken, ga naar Beheer-Bibliotheek-Profielen. Je ziet dan alle huidige profielen die 
in Fit-to-Position staan. 
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Aan de linkerkant zie je de mogelijke profielen, aan de rechterkant staat of de profielen bij het type 
Jaargesprekken dan wel Persoonlijk ontwikkelplan gebruikt kunnen worden. (Voorbeeld: 360 graden wordt niet 
bij de Jaargesprekken gebruikt). 

We willen een nieuw profiel “Medewerker Senior FtP”  maken. Om dit te doen, gebruiken we het huidige 
profiel “Medewerker FtP”. Het nieuwe profiel lijkt hierop, het enige verschil is dat bij de Senior ook 
“Klantgerichtheid” bij de kernwaarden opgenomen moet worden. We hoeven dan alleen maar dit aspect toe te 
voegen. 

Klik in het rechterscherm op  kopiëren, bij “Medewerker FtP”. Je krijgt dan onderstaand scherm. 

 

In het midden zie je de gegevens van het nieuwe profiel. 

 Selecteer de relevante Functiegroep, in dit geval “general”. 

 Wijzig de naam van het nieuwe Profiel Medewerker Senior FtP (Fit-to-Position zal zelf een nummer 
achter de oude naam zetten om het uniek te maken. Dit nummer moet je weghalen). 

 Samengestelde berekeningen overnemen. Als er berekeningen (bijvoorbeeld: “Overall Score”) in het 
formulier opgenomen moeten worden. 
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Klik op kopieer om de actie uit te voeren. Je komt dan weer in het overzicht met de profielen, waarbij het 
profiel “Medewerker Senior FtP” is aangemaakt. 

 

Het wijzigen van de aspecten in het profiel wordt in de volgende paragraaf uitgelegd. 

 

16.2 Profiel wijzigen 

Klik op   om de aspecten (formulier inhoud) aan te passen. 

 

 

We zullen eerst de verschillende elementen van dit scherm uitleggen. Daarop volgt de uitleg om het profiel aan 
te passen.  

1. Categorie: Is de vetgedrukte categorienaam in het formulier. Ook ”Kernwaarden” en “Kennis” zijn in dit 
scherm categorieën. 
2. Aspecten: in het scherm zie alle aspecten die onder deze categorie vallen (Deze staan niet allen in het 
formulier). 
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3. Norm: Belangrijk: als in deze kolom een waarde staat, dan komt dat aspect in het formulier voor. De 
waarde (in dit geval 3=voldoende) is de waarde uit de normschaal. Als er geen waarde staat bij een 
aspect, dan komt het aspect niet in formulier. 
4. Gewicht: Het gewicht waarmee een categorie of aspect in een samengestelde berekening (Overall 
Score, Eindbeoordeling) meegenomen wordt. 
5. Picker: hiermee kun je aangeven of een aspect altijd in het formulier getoond wordt of alleen wanneer 
het geselecteerd is voor de beoordeelde. 
6. Functie niveau: Een aspect kan voor verschillende functies een andere betekenis hebben. Zo kan 
“Samenwerken” voor een productiemedewerker een andere inhoud hebben dan voor een directeur. 
 
7. De icoontjes aan de rechterkant van het scherm: 

   Instellingen: hiermee bepaal je de categorieën die getoond worden, bijvoorbeeld alleen de 
categorieën die in het profiel gebruikt worden, of alle categorieën. 

   Alles inklappen: hiermee worden de aspecten bij alle categorieën ingeklapt. Dit kan handig zijn om 
het overzicht te krijgen. Vervolgens zit er een zelfde in/uitklap knop bij de categorie. 

   Alles uitklappen: hiermee worden de aspecten bij alle categorieën uitgeklapt. Je kunt daarmee alle 
details zien. Vervolgens zit er een zelfde in/uitklap knop bij de categorie. 

   Toevoegen: Hiermee open je het wijzig scherm, waarbij in dit geval ook de categorieën getoond 
worden, die nog niet eerder in dit profiel voorkwamen. 

   Wijzig: Hiermee open je het wijzig scherm. Je kunt dan normen, gewichten, picker, etc veranderen 
voor het profiel. 

 

Om het profiel te aan te passen, klik op   wijzig: 

 

 

Selecteer de normwaarde bij de extra aspecten die je in dit profiel opgenomen wilt zien. Klik op Bewaar 
(rechtsboven). 
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16.3  Functie/Competentie Nivo 
 

Indien er gebruik wordt gemaakt van verschillende nivo’s/definities bij eenzelfde beoordelingsaspect 
(bijvoorbeeld bij competenties), dan kunnen deze ook in het beoordelingsprofiel opgenomen worden. 

 

Ga naar Beheer-bibliotheek-profielen-aspecten bij profielen, klik op wijzig bij het gewenste profiel 

 

De rechterkolom geeft de mogelijke Functie nivo’s aan. (Voordat een nivo geselecteerd kan worden, moet er 
eerst een normwaarde voor het aspect geselecteerd zijn.) 

Het gekozen functie nivo wordt in het beoordelingsformulier getoond, afhankelijk van de instellingen bij het 
betreffende aspect kan het ook door de gebruiker gewijzigd worden. (Manager en beoordeelde kunnen samen 
besluiten om een gewenst nivo aan te houden). 

 

16.4 Functiebeschrijving tonen/printen 
 

Functiebeschrijving is direct vanuit de Hoofdnavigatie, door gebruikers, op te vragen. 

 De functiebeschrijving wordt gegenereerd uit de algemene beschrijving en de relevantie 

competenties. Een ander functieboek is niet meer nodig 

 Voor het onderhouden van de functiebeschrijving ga naar 

o Beheer -> Bibliotheek -> profielen ->profielen 
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17. Normen, categorieën en aspecten maken en bewerken 

Zoals beschreven in hoofdstuk 10 (Profiel aanmaken en bewerken) heb je als basis de beoordelingselementen 
nodig. Deze basis wordt gevormd door de norm(schalen), de groepen beoordelingsaspecten en de aspecten 
waarop beoordeeld wordt.  

Het aanmaken en bewerken van deze elementen vind je onder Beheer-Bibliotheek, alleen de administrator kan 
deze functies uitvoeren. 

 

17.1 Normen aanmaken 
Onder Normen verstaan we in Fit-to-Position, de schalen die gebruikt worden om mensen op te beoordelen. 
Deze o.a. komen terug in het beoordelingsformulier onder Score. Bijvoorbeeld: 

 Matig, onvoldoende, voldoende, etc. 

 Ja, Nee 

Ga naar Beheer-Bibliotheek-Normen 

 

Uitleg van dit scherm is op de volgende pagina.  
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1. Norm: Dit is de naam van de normschaal. In dit geval “% not ready”. Dit kan ook “Doelstellingen” of 
“afspraken” zijn 

2. Normering: dit zijn de stappen op de beoordelingsschaal. 
3. 0-Waarde: Elke normschaal dient een 0-waarde te hebbe. Dit zorgt ervoor dat als er niet gescoord is, 

er ook geen waarde in de rapportages opgenomen wordt. 

4. : Toevoegen van een nieuwe Norm 

5. : Toevoegen van een nieuwe normering onder een norm 

De normen komen op diverse plaatsen binnen Fit-to-Position terug: 

 Beheer Aspecten: Bij ieder beoordelingaspect moet je aangeven op welke schaal dit aspect moet 
worden beoordeeld. 

 Score (in beoordelingsformulier): In het beoordelingsformulier. 

 Beheer Profiel: door een normwaarde te koppelen aan een aspect in een profiel, wordt het aspect 
opgenomen in het beoordelingsprofiel. 

 Rapportages: de normering wordt in rapportages vertaald in een cijferwaarde. Hierdoor kan in de 
rapportages berekend worden of de score onder of boven de normwaarde ligt. 

In Fit-to-Position zijn standaard al diverse normschalen opgenomen. Je kunt deze wijzigen of er aan toevoegen 
om de normschalen aan te passen naar uw bedrijfssituatie. 

Het gaat te ver voor deze handleiding om nog dieper op de normen in te gaan. We willen je nog wel wijzen op 
de extra mogelijkheid van het gebruik van ranges . Als je hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met 
Rodium. 

Range: het is mogelijk om ranges te koppelen aan de normschaal. Bijvoorbeeld: ziekteverzuim. De 
beoordelaar voert het ziekteverzuimpercentage in het formulier. Fit-to-Position zoekt dan de 
bijbehorende score uit de range. Dit kan natuurlijk ook voor doelstellingen, etc. 

 

17.2 Categorieën aanmaken 
De beoordelingitems worden gegroepeerd onder een categorie (Bijvoorbeeld: Doelstellingen, Competenties, 
etc.). 

De categorie is niet alleen het kopje van een groep aspecten, er kunnen nog meer zaken mee ingesteld worden. 
Zo kunnen er berekeningen (gemiddelden) per categorie berekend worden, je kunt instellen of er na een 
categorie een nieuwe pagina (op de pdf) gestart moet worden. Hierdoor kun je aparte secties maken. 
Eventueel kun je na iedere sectie een handtekeningen blok opnemen, zodat elke sectie afgetekend wordt. 

Ook kun je gebruik maken van de “picker”. Hierdoor zijn niet alle aspecten vast opgenomen in het formulier, 
maar kunnen de manager en beoordeelde een eigen selectie maken. 

En heel belangrijk, je kunt aangeven of een categorie opgenomen moet worden in de bonusberekening. 

Ga naar Beheer-Bibliotheek- Categorieën en klik op wijzig of toevoegen. 
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Bovenkant van scherm (algemene instellingen van categorie) 

 

Hieronder zie je welke instellingen mogelijk zijn:   

1. Actief Ja/Nee: Door een categorie niet actief te maken, komt deze niet (standaard) meer terug bij 
beheer-profielen. Het is een filter om de zaak overzichtelijk te houden. 

2. Categorienaam: dit is de omschrijving zoals dikgedrukt op het formulier komt. 
3. Omschrijving: De definitie van de categorie. 
4. Korte omschrijving op het formulier: je kunt ook een beschrijving in het formulier op laten nemen. Dit 

zorgt voor een uniforme uitleg en toepassing. 
5. Mogelijkheid van tellen van aspecten: hiermee kun je het aantal ingevulde aspecten laten tellen (je 

kunt daarmee aangeven of alle aspecten al ingevuld zijn). 
6. Aspecten “verplicht invullen”: hiermee kun je aangeven dat een aspect ingevuld moet worden, er 

komt dan een melding dat aspect(en) nog niet ingevuld zijn. 
7. Competentiepicker: mogelijkheid van selecteerbaar maken van aspecten. 
8. Minimum/Maximum aantal pickeraspecten: Bijvoorbeeld, je hebt 15 competenties in een categorie. Je 

wilt dat er minimaal 2 aspecten gekozen worden, en/of maximaal 5. 
9. Functienivo: Soms hebben competenties een andere definitie, afhankelijk van het niveau. Je kunt dan 

ook andere gedragsvoorbeelden aangeven. 
10. Bonus: moet de categorie meegenomen worden in de bonusberekening. Je kunt instellen of de score 

meegenomen moet worden, of dat er een berekening gemaakt moet worden van het resultaat t.o.v. 
de target. 

11. Taal: afhankelijk van de taalcode van de gebruiker, zal de categorie in een andere taal getoond 
worden. 

 

Vervolg van het scherm is op de volgende pagina. 
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Onderkant van scherm (instellingen voor categorie)    

 

12. Gewicht: het gewicht waarmee de categorie in berekeningen meegenomen wordt. Voor Bonus is dit 
de standaard waarde. 

13. Gewicht als getal/percentage: Als percentage kun je ook aangeven of het totaal van alle categorieën 
optelt tot 100%. 

14. Gewicht tonen en/of wijzigen: wil je het gewicht in het formulier tonen. Als het getoond wordt, mag 
de gebruiker het dan ook wijzigen. 

15. Totaalscore onder categorie: telling van alle ingevulde scores opnemen. 
16. Gemiddelde score: wil je een (gewogen) gemiddelde van de scores, in de categorie, laten zien. 
17. Procentuele score t.o.v. de norm: Als alle aspecten op de verwachte waarde gescoord zijn zal dit 100% 

zijn. Is je beoordeelde veel beter dan gemiddeld dat zal hier een waarde boven de 100% komen. 
18. Formfeed: wil je een nieuwe pagina (in pdf)  starten na deze categorie. Hiermee kun aparte secties 

maken in het formulier. 
19. Handtekening na categorie: wil je dat na deze sectie afgetekend wordt.  

 Standaard: beoordeelde en beoordelaar 

 Uitgebreid: beoordeelde, beoordelaar en de hogere leidinggevende 

 

17.3 Aspecten aanmaken 
 

De aspecten zijn de items waar mensen op beoordeeld worden. De beschrijving en definitie zijn hierbij heel 
belangrijk. Deze kunnen er voor zorgen dat alle mensen op een uniforme manier beoordeeld worden (iedereen 
heeft dan immers dezelfde uitleg direct voorhanden). Denk hierbij ook aan het opnemen van 
gedragsvoorbeelden. 

Ga naar Beheer-Bibliotheek- Categorieën -Aspect wijzig/toevoegen. 
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Hieronder zie je het scherm met de instellingen voor een aspect 

.

 

De invulvelden:  

1. Actief Ja/Nee: Door een aspect niet actief te maken, komt deze niet (standaard) meer terug bij 
beheer-profielen. Het is een filter om de zaak overzichtelijk te houden. 

2. Aspect: de naam van het beoordelingsitem. 
3. Toon omschrijving: moet de definitie van het aspect getoond worden in het formulier. Indien nee, dan 

kan de definitie nog altijd onder “meer info” opgevraagd worden. 
4. Definitie: Beschrijving van het aspect, of instructie hoe in te vullen. 
5. Normering: Hoe de beoordelaar moet omgaan met de score. Ook hier kun je gebruik maken van 

gedragsvoorbeelden.  
6. Type aspect scoring: is er maar 1 of meerdere antwoorden mogelijk. Of hoeft er geen score ingevuld te 

worden, bijvoorbeeld “Opmerkingen van de medewerker”. 
7. Norm: welke beoordelingsschaal moet voor dit aspect aangehouden worden. 
8. Weergave score: bij de keuzelijst komt er een pulldown schermpje waar je de keuze kunt maken. Bij 

de rondjes/vinkjes staan de mogelijke antwoorden/scores in het formulier en kun je daarnaast 
aanklikken. 

9. Gewicht: Hier kun je aangeven met welk gewicht dit aspect in berekeningen meegenomen moet 
worden. Voor Bonus is dit de standaard waarde. 

10. In competentiepicker: moet voor dit aspect de keuze komen om het selecteerbaar te maken, of moet 
het altijd vast in het formulier opgenomen worden. (Het werkelijk vast of selecteerbaar maken wordt 
bij Beheer-Profielen gedaan). 
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11. Afspraak/Resultaat?Doelstelling: met de vinkjes kun je instellen of er een invulveld opgenomen moet 
worden. Bij de tekstvelden kun je een korte omschrijving opgeven die (niet wijzigbaar ) in het 
formulier getoond wordt. Richtlijn: 

 Meetbare doelstelling: alle 3 aanvinken 

 Persoonlijke doelstelling: alleen afspraak 

 Competenties, etc.: alleen afspraak indien van toepassing. 
12. Toelichting “verplicht invullen”: hiermee zorg je ervoor dat als er een score ingevuld wordt, dat de 

cursor automatisch naar het toelichting/commentaar veld springt. Het is daarmee niet echt verplicht 
(anders kun je nooit een concept beoordeling maken), maar je wekt wel sterk de suggestie. Neem bij 
de instructie op dat de toelichting verplicht is. 

13. Taal: afhankelijk van de taalcode van de gebruiker, zal het aspect en de definitie in een andere taal 
getoond worden. 

14. Volgende: het gaat te ver om deze handleiding alle variabelen te bespreken. We vermelden hier dat 
het ook mogelijk is aspecten wel of niet op te nemen afhankelijk van de fase in de HR-Cyclus. Zo kun je 
instellen of een aspect in de planningsfase wel gewijzigd mag worden, maar in de beoordelingsfase 
niet. Of dat je voor functioneringsformulieren heel andere aspecten naar voren laat komen. Neem 
hiervoor contact op met Rodium. 

 

 

17.4 Links vanuit het formulier (aspectlinks) 
 

Per aspect in het beoordelingsformulier is het mogelijk om een link naar een website (bijv: opleidingssysteem) 
op te nemen, maar ook kun je met een knop een email laten versturen. Neem contact op met rodium, als je 
deze links wilt aanmaken 

Button met vaste link: 

 Bepaal het aspect uit het formulier waar de knop opgenomen moet worden 

 Welke tekst moet op deze knop komen te staan 

 Wat is de url van de website, die geopend moet worden (let op: altijd “http://” of https://”) 

 Voor welke bedrijfsonderdelen moet deze button getoond worden. 

 

Button naar vast e-mailadres: 

 Bepaal het aspect uit het formulier waar de knop opgenomen moet worden 

 Welke tekst moet op deze knop komen te staan 

 Wat is het e-mailadres, waarnaar een mail verstuurd moet worden (dit kan slechts 1 adres zijn, en is 
niet wijzigbaar vanuit het formulier) 

 Het onderwerp waarmee met het mailtje verstuurd wordt 

 Voor welke bedrijfsonderdelen moet deze button getoond worden. 

 

 

17.5 Inactief maken (norm,aspect,categorie, profiel) 
 

Het is mogelijk om onderdelen die niet (meer) gebruikt worden “inactief” te maken. Je kunt hierbij denken aan 
een normschaal, specifieke doelstelling en/of profielen die niet meer gebruikt worden. Hierbij spelen dan 2 
belangrijke zaken:  
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1. Je wilt deze elementen niet meer bij “beheer” terug laten komen 
2. Als zo’n element wel gebruikt is in de beoordelingen, dan wil je deze gegevens niet kwijt raken (bijv. 

door het te verwijderen) 

Voor het inactief maken ga je naar de desbetreffende norm, aspect of profiel. Klik op wijzig en klik “inactief”  
aan. Dit onderdeel zal dan in het vervolg in de lijsten grijs gekleurd zijn. 

Let er wel op dat deze dan niet meer voorkomen bij “Bovenliggende” delen, je moet daar dan een andere 
norm/aspect profiel kiezen. 

Normen komen voor bij Aspecten 
Aspecten komen voor bij Categorieën 

Profielen 
Categorieën komen voor bij Profielen 
Profielen komen voor bij (Actuele) posities/Beoordelingen 
 

NB: Als een norm/aspect/profiel inactief gemaakt wordt, maar deze komt nog wel ergens voor, dan blijft hij 
daar wel actief.  
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18. Overall Gemiddelden 

 

Uiteraard kunt u van de gegeven scores een gemiddelde laten berekenen (Samengestelde Berekeningen) 

Denk hierbij aan Overall Score of Eindbeoordeling. Vaak wordt deze berekening gebruikt in combinatie met een 
eindoordeel van de leidinggevende. De berekening dient dan als richtlijn, en de leidinggevende kan deze 
waarde overnemen.  

Ook kunt u meerdere gemiddelden laten berekenen, en deze koppelen aan verschillende profielen. Hiermee 
kunt  u groepen medewerkers vergelijken, bijvoorbeeld Management en Sales. Wanneer u meerdere 
Samengestelde Berekeningen gebruikt en u wilt deze allemaal onderling vergelijken dan kunt u hiervoor een 
Samengestelde Groep aanmaken, deze is op te vragen met de Distributie functie bij rapportages. 

 

Verkorte uitleg voor het aanmaken van een Samengesteld Gemiddelde: 

 Aanmaken Samengestelde Berekening 

 Categorieën bij Samengestelde Berekeningen 

 Profielen bij Totalen 

 

18.1 Aanmaken Samengesteld gemiddelde:  
 

Hier bepaal je: 

 de naam (bijv: “Eindscore” of “Berekend Voorstel Eindoordeel”),  

 de plaats (onderaan het formulier, bovenin, etc.) 

 moet er weging plaatsvinden 

 maar ook of er alleen een getal gegeven wordt of ook een vertaling naar een oordeel (bijv. 6,3 en 
“voldoende”) 

 Fase: onder “volgende” is aan te geven wanneer het gemiddelde getoond moet worden. In de 
planfase meestal niet, maar soms wel bij functioneren/voortgang, en waarschijnlijk bij de beoordeling 
 

18.2 Categorieën bij Samengestelde Berekeningen: 

 Selecteer door middel van “toevoegen” de categorieën die gebruikt moeten worden om het 
(gewogen) gemiddelde te berekenen 

18.3 Profielen bij Totalen: 

 Met het vinkje kun je profielen (de)selecteren 
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19. Afdelingen/Bedrijfsonderdelen bewerken 

In Fit-to-Position kun je heel gemakkelijk de organisatiestructuur invoeren. Hieronder beschrijven we de 
handelingen om je organisatie in te voeren, te wijzigen en afdelingen te verplaatsen. 

Het betreft hier het handmatig invoeren van de organisatiestructuur. Als je gebruikt maakt van de Interface 
(koppeling met Personeelsinformatie Systeem) dan wordt de organisatie meestal automatisch meegenomen bij 
import. Wil je in dit geval wijzigingen doorvoeren in je organisatie neem dan contact op met Rodium. 

In de volgende bijzondere gevallen kun je beste even contact opnemen met Rodium: 

 Afdelingen vervallen 

 Afdelingen samenvoegen 

 

19.1 Organogram invoeren 
 

Stap 1: Ga naar Beheer/Bedrijf/Bedrijfsstructuur. 

Stap 2: Klik achter ‘Root’ op ‘toevoegen nieuwe afdeling’. Vul vervolgens de naam en eventueel 
nummer in van jouw afdeling en kies ‘Bewaar’. Je afdeling is nu aangemaakt. 

Zijn er onder jouw afdeling nog subafdelingen? Klik dan achter jouw afdeling op ‘toevoegen 
nieuwe afdeling’. Op deze wijze kun je eenvoudig van top tot bottom een hele 
organisatiestructuur aanmaken. 

 

19.2 Verplaatsen afdelingen 
 

Stap 1: Ga naar Beheer/Bedrijf/Bedrijfsstructuur. 

Stap 2: Klik rechts boven op de pagina op ‘verplaats bedrijfsonderdelen’. 

Je ziet nu de eigen organisatiestructuur terug die op een iets andere manier wordt weergegeven. Zoek het 
onderdeel op dat je wilt verplaatsen en klik daarop. Hou de muisklik ingedrukt en sleep het onderdeel naar het 
bedrijfsonderdeel waar het onderdeel onder moet komen te hangen.  Pas als je daar bent aangekomen laat je 
je muisklik los. Controleer of het bedrijfsonderdeel nu op de juiste plaats hangt. Indien akkoord, klik dan 
onderaan de pagina op ‘Bewaar’. 

Indien het bedrijfsonderdeel dat je wilt verplaatsen ook nog sub-afdelingen kent, dan worden deze sub-
afdelingen automatisch mee verplaatst. 

 

19.3 Verwijderen afdelingen 
 

In Fit-to-Position is het voor jou als beheerder niet mogelijk om bestaande bedrijfsonderdelen te verwijderen. 
De rechten op deze functionaliteit zijn bewust uitgezet om het verlies van waardevolle informatie te 
voorkomen. Door een bedrijfsonderdeel te verwijderen worden namelijk ook de formulieren verwijderd die in 
het verleden voor medewerkers binnen dat onderdeel zijn aangemaakt. 
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Indien er toch bedrijfsonderdelen zijn komen te vervallen, meldt dit dan bij Rodium. Rodium zal er dan voor 
zorgen dat deze onderdelen uit het zicht verdwijnen maar wel behouden blijven en de historische formulieren 
bewaard blijven. 

 

 

 

19.3 Organogram opvragen 
 

Het organogram is door gebruikers direct op te vragen vanuit de hoofdnavigatie. (Wijzigingen in 
organogram/organisatiestructuur kunnen alleen door Beheerders) 

 



 

 

86 Handleiding 

Komt u er niet uit? | support@fit-to-Position.com 

20. Sturen herinner- en aankondiging mail 

Voor het versturen van herinneringen en aankondigingen kun je gebruik maken van een van de handigste 
functies van Fit-to-Position: de telling van het aantal ingevulde formulieren per periode. 

Als je het aantal ingevulde formulieren weet, kun je daarmee ook gelijk de niet-ingevulde formulieren bepalen. 

Aankondigingen doe je wanneer je de mensen wilt uitnodigen om gesprekken te gaan voeren en vast te leggen. 
Herinneren doe je wanneer de tijd (bijna) is verstreken om de formulieren in te vullen, en je mensen wilt 
aansporen. 

De werkwijze voor beiden is gelijk, je maakt alleen een andere selectie. We vertellen je hieronder welke 
stappen je moet nemen. 

 

20.1 Verkorte wijze herinner- en aankondiging mail 
 

 Rapportages-Proces Bewaking-Proces aantallen 

 Maak Selectie (Niets selecteren=Alles selecteren)- Voer uit 

 Klik op kolommen/afdelingen, “toon medewerkers voor vervolgactie” 

 Vink alles aan rechtsboven en/of individuele medewerkers 

 Klik op “dialoog voor versturen email” 

 Selecteer groep geadresseerden en het mailsjabloon. Klik OK. 

 Verstuur 

 

20.2 Uitgebreide wijze herinner- en aankondiging mail 
 

We gaan hierbij gebruik maken van de functie dat Fit-to-Position de (niet) ingevulde formulieren gaat tellen. In 
het hierna volgende komen enkele belangrijke zaken voor die we vooraf willen benadrukken: 

 Hoogste status: de hoogste status in de stappen in de HR-cyclus. Als een medewerker zowel een 
planning als een beoordelingsformulier heeft, dan wordt alleen het beoordelingsformulier geteld. 
Deze is immers verder in de cyclus. (Op die manier sluit je uit dat je gaat herinneren op 
planningsformulieren waarvoor al een beoordeling is gemaakt). 

 Geen resultaat: in het overzicht is een kolom “geen resultaat”; het gaat dan om het aantal formulieren 
dat niet in de selectie zit. Als je ALLEEN de planningsformulieren opvraagt, dan krijg je in de kolom 
“geen resultaat” de telling van het aantal niet-ingevulde formulieren EN het aantal reeds ingevulde 
beoordelingsformulieren. Dit zelfde geldt voor selectie op formulierstatus (concept, voorstel, etc.) en 
zichtbaarheid. 

 Niets selecteren = Alles selecteren: In de selectieschermen kun je, in de secties, aanklikken wat je in 
het overzicht wel of niet wilt zien. Je hoeft niet perse alles aan te klikken. Als je in een sectie niet 
aanklikt wordt automatisch alles meegnomen. 

 

Ga voor het overzicht naar Rapportage-Proces Bewaking-Proces Aantallen 
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Je krijgt dan het volgende overzicht. 

 

 Gegevens zichtbaar: hier kun je formulieren selecteren die op een bepaalde zichtbaarheidstatus 
staan. Bijvoorbeeld, als je een mail wilt versturen die op “voor alleen de beoordelaar” staan. Dan stuur 
je een mail dat ze de status moeten veranderen of andere vervolgactie. (Default op “alles”). 

 Status: De formulierstatus, om de diverse stappen in het goedkeuringsproces te kunnen aansturen. 

 Onderdeel: hier kun je deelselecties maken van verschillende afdeling. Je hoeft niet te selecteren, dan 
wordt automatisch alles meegenomen. 

 Formulieren weergeven: “Alles” of “alleen hoogste status”. Wil je alle formulieren meetellen, of 
alleen de hoogste status in de cyclus. (zie uitleg “hoogste status”  in de vorige paragraaf, default staat 
op “hoogste status). 

 Stap in cyclus: maak hier een selectie als je alleen formulieren in een bepaalde fase wilt meetellen. 

 Periode: als je 1 of meerdere jaren wilt meenemen. 

 

We nemen de situatie dat we halverwege het jaar 2010 zijn. De midyear formulieren moeten ingevuld gaan 
worden. We gaan de managers herinneren op nog niet ingevulde planningsformulieren en aankondigen dat 
midyear formulieren moeten worden ingevuld. 

We maken eerst de selectie 2010, verder alles, en klikken op “voer uit”: 
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Je ziet de afdelingen, het aantal medewerkers in die afdelingen en de telling van het aantal ingevulde 
formulieren. 

 Bedrijfsnaam: je kun op de pijltjes klikken. Het onderdeel wordt dan in- of uitgeklapt. De tellingen 
worden automatisch aangepast. 

 Leidinggevende: als je met je muis over het icoontje gaat, zul je de naam van de leidinggevende zien. 

 Aantal medewerkers: aantal medewerkers die beoordeeld moeten worden voor deze periode. Ook 
hier kun je over het getal gaan, dan krijg je namen. 

 Geen resultaat: in dit geval het aantal mensen waarvoor nog geen formulier is ingevuld. 

 Plan, Midyear, Appraisal: telling van het aantal formulieren in de desbetreffende fase. (Alleen hoogste 
status). 

20.3 Herinneren: 
Om te herinneren, willen weten voor welke mensen niet geen formulier 2010 is aangemaakt. Je gaat met de 
cursor naar de kolomnaam “Geen resultaat” en klikt daarop. De getallen in de kolom worden geselecteerd. Klik 
dan op “Toon medewerkers voor vervolgaktie”. 
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Je ziet de namen van de medewerkers in de desbetreffende afdeling, en de status van het formulier. We wilden 
de mensen zien die nog geen formulier hebben, dus dit overzicht klopt. Klik rechts bovenin om alles te 
selecteren. (Je kunt individuen deselecteren, als daarop niet wilt herinneren.) 

Vervolgens “Dialoog voor versturen email”: 

  

We willen de leidinggevende een email sturen, en selecteren de mailtemplate voor “Herinnering”. Klik op “OK”, 
je kunt dan de tekst nog wijzigen. 
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Bovenin het scherm zie je de personen waaraan de mail gestuurd wordt (als het emailadres niet bekend is, 
wordt dit aangegeven). 

De tekst van de email kun je nog wijzigen. Op de plaats van %BEOORD_LIST_PERSONNAMES% komt een lijstje 
van de namen waarvoor nog geen formulier is gemaakt. 

Klik op “Verstuur” om de email te versturen. Je krijgt dan de melding “Emailbericht is verstuurd”. 

 

20.4 Aankondigen: 
Voor het aankondigen, van de midyear fase, willen we de mensen hebben waarvoor nog geen midyear (of 
appraisal) is aangemaakt. We nemen eerst dezelfde selectie 2010, maar klikken nu op de kolommen “Geen 
resultaat” en “Plan”. 

 

Klik op “Toon medewerkers voor vervolgaktie”  om de namen van de betrokken personen te zien. 

 

Je ziet de namen van de mensen waarvoor nog geen midyear is aangemaakt. Om de mensen te selecteren, klik 
op de ‘vinkbox”  rechts bovenin. (De mensen waarvoor nog helemaal geen formulier is aangemaakt, hebben al 
een herinnering gekregen. We kiezen er, in dit geval, voor om ze niet nog een mail te sturen en deselecteren 
Jameson en Metista). Klik op “Dialoog voor versturen email”. 
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We willen de leidinggevende een email sturen, en selecteren de mailtemplate voor “Aankondiging 
Voortgangsgesprek”. Klik op “OK”, je kunt dan de tekst nog wijzigen. 

 

 

Bovenin het scherm zie je de personen waaraan de mail gestuurd wordt (als het emailadres niet bekend is, 
wordt dit aangegeven). 

De tekst van de email kun je nog wijzigen. Op de plaats van %BEOORD_LIST_PERSONNAMES% komt een lijstje 
van de namen waarvoor nog geen midyearformulier is gemaakt. 

Klik op “Verstuur” om de email te versturen. Je krijgt dan de melding “Emailbericht is verstuurd”. 
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21. Automatische Waarschuwingen en Taken 

Het mogelijk om, in Fit-to-Position,  op basis van ‘business rules’ taken en waarschuwingen door fit-to-position 
te laten genereren. De inrichting hiervan gebeurt door Rodium BV.  

De waarschuwing is ofwel een taak ofwel een e-mail die wordt gegeneerd op basis van waarden in een 
formulier. (In latere versies kunnen taken ook worden gemaakt op basis van gegevens die aan personen zijn 
gekoppeld.) 

Als een taak is gezet dan kan de medewerker deze zien via een dashboard blok en/of in de actie tab. 

Een gedane taak kan worden afgevinkt. De taak is dan niet meer op het dashboard blok te zien. 

 

21.1 Inrichting 
 

De beschrijving van de inrichting is alleen bedoeld voor medewerkers van Rodium BV 

 

21.2 Voorbeeld Waarschuwing: HR waarschuwen bij een gesprek 
 

Stel dat je in wilt regelen dat HR gewaarschuwd wordt als een medewerker om een gesprek vraagt. De 
waarschuwing bestaat uit het sturen van een mail aan de betreffende  HR medewerker en het opvoeren van een 
taak aan dezelfde HR medewerker. 

Voorwaarde vooraf: 

 De HR medewerker voor de medewerker wordt vast gelegd als ”admin”  medewerker en is de eerste in de 

hiërarchische lijn naar boven, vanaf de medewerker.  

 In het formulier moet een vraag zijn opgenomen waarin je kan aangeven of je een gesprek wilt. 

Bijvoorbeeld:  Wilt u een gesprek met HR? De mogelijke antwoorden zijn: nvt, Nee, Ja ofwel 0, 1 en 2. Als 

de medewerker Ja én het formulier is in de voorstelfase of definitief dan moet de waarschuwing volgen. 

 

21.3 Andere voorbeelden: 

Rechtspositionele verandering 

o Neem in het formulier een waarde op voor de gevraagde wijziging. Hou rekening met de 

status van het formulier;  Voorstel en definitieve fase. 

Formulier (te lang) in concept 

o Als het formulier er wel is maar nog op definitief gezet moet worden dan kan afhankelijk van 

de workflow de manager of medewerker gevraagd worden het formulier ter goedkeuring aan 

te bieden. 

o Ook een manager of medewerker worden gevraagd een formulier dat in voorstel fase zit 

goed te keuren. Je moet dus wel weten hoe de flow van de klant in elkaar zit 
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Score competenties en doelstellingen niet logisch 

o Als je kennis hebt van de functies en competenties dan kan je controle waarschuwingen 

definiëren. Bijvoorbeeld: als de score van een competentie leeg is of te laag ten opzichte van 

een ander aspect. Sommige bedrijven vinden dat bijvoorbeeld resultaten tenminste 

voldoende moeten zijn om een goed als eindscore te hebben. 

 

Alleen eindbeoordeling ingevuld 

o Controleer of de aspecten tenminste een waarde hebben 

Medewerker spreekt ambitie uit 

o Neem hiervoor in het formulier een vraag op  

 “Mijn wens is om binnen …  jaar …. Te bereiken 
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22. E-mails vanuit Fit-to-Position 

Zoals je al gemerkt zult hebben, kunnen vanuit Fit-to-Position emails verstuurd worden naar gebruikers. In deze 
emails worden standaardteksten gebruikt. (Vaak kan deze tekst voor het versturen nog aangepast worden). De 
standaardteksten kun je vastleggen in de mailtemplates. Van belang zijn ook de mailinstellingen; wie is de 
afzender, welke templates moeten standaard gebruikt worden, etc. 

Hieronder worden eerst de mailtemplates en daarna de mailinstellingen uitgelegd. 

 

22.1 Mailtemplates 
In de mailtemplates worden de standaard teksten van diverse emails gebruikt. Er zijn 4 groepen templates: 

 Accounts: bij deze emails wordt gebruik gemaakt van de gebruikersgegevens. Het gaat hierbij om 
logins en wachtwoorden. 

 Beoordelen: emails die gebaseerd zijn op beoordelingsgegevens. Het gaat dan om herinneringen of 
aankondigingen. 

 Distributie inloggegevens managers; deze email wordt gebruikt bij het versturen van wachtwoorden 
aan groepen gebruikers (zie hoofdstuk 8.2). 

 Goedkeuren: emails die gebruikt wordt om de stappen in het goedkeuringsproces te communiceren. 

 

Voor het aanmaken en bewerken van mailtemplates ga je naar Beheer-Proces-Mail templates-mailtemplates. 

 

 

Er zijn standaard in Fit-to-Position al een groot aantal templates aangemaakt. Hiervan kan direct gebruik 
gemaakt worden. Als je teksten wilt aanpassen naar je specifieke bedrijfssituatie kies dan “wijzig” bij de 
desbetreffende template. Als voorbeeld tonen we, op de volgende pagina, de template voor “Herinneren”. 
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1. Gebaseerd op mailtemplate: dit betreft de groep van templates. In geval worden de gebruikte 
gegevens gebaseerd op de (niet) ingevulde beoordelingen. 

2. Naam: de naam die getoond wordt op het moment dat je een  template kunt selecteren. 
3. Omschrijving: korte beschrijving van het doel/gebruik van de template. 
4. Onderwerp: Dit is de tekst die in het onderwerp veld van de email gebruikt wordt. 
5. Body: De standaardtekst van de e-mail. 
6. %NAME_MANAGER%: code die gebruikt wordt om de werkelijke naam van de betreffende manager 

in de e-mail te zetten. 
7. %BEOORD_LIST_PERSONNAMES% : code die gebruikt wordt om de lijst met namen van beoordeelden 

in de e-mail te zetten. 
8. Codes: codes die gebruikt kunnen worden in de mailtemplate. Mocht u hierover vragen hebben, neem 

contact op met Rodium. (In de bijlage “mailtemplate codes.xlsx, kun je meer informatie vinden over 
de afzonderlijke codes en hun werking) 

 

22.2 Mailinstellingen 
 

De mail instellingen hoeven waarschijnlijk maar 1 keer ingesteld te worden. Alleen bij een wijziging in de 
beheerorganisatie van Fit-to-Position, zul je deze instellingen moeten controleren. Het gaat om het email adres 
dat meegestuurd wordt in de mails vanuit Fit-to-Position, weergave van namen en gebruik van templates, etc. 

Ga naar: Beheer/Programma’s/Basis instellingen/Mailinstellingen 

De uitleg vind je op de volgende pagina. 
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1. Naam van de verstuurder: Welke naam wordt er als afzender getoond in de emails. 
2. Email adres van de verstuurder: het email adres dat meegestuurd wordt. 
3. Naam antwoord naar; naar wie kan evt een antwoord verstuurd worden. 
4. Email adres voor antwoord: naar welk email adres moet dat antwoord verstuurd worden. 
5. Naam fout mail: als een email niet bezorgd kan worden, wie moet daarvan op de hoogte gesteld 

worden. 
6. Email adres voor fout mail: email adres voor mail die niet bezorgd kan worden. 
7. Default templates: templates die standaard gebruikt moeten worden in de bepaalde situaties. 
8. Toon in BEOORD_LIST: Bij het versturen van herinneringen/aankondigingen wordt een lijst van namen 

getoond in de email. Moeten hierbij afdeling, profiel, periode en status ook getoond worden. 
9. Toon naam in emails als: weergave van de naam in de aanhef en in de lijst met namen. Bijvoorbeeld 

Jan van Haasteren of alleen Haasteren. 

 

Het beste kun je voor het versturen van emails en terugontvangen van foutmails een apart e-mailadres 
aanmaken. Dit emailadres moet dan wel gelinked zijn aan het account van een echt persoon. 
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23. Talent Management 

De functies onder Talentmanagement kun je gebruiken om sleutelposities te benoemen, en mensen in deze 
sleutel posities te benoemen. Dit kan dan gebruikt worden om aparte evaluaties te doen (Vlootschouw) of de 
opvolging van deze sleutel posities te managen (Succession Planning). 

Een van de uitkomsten kan dan onderstaand overzicht zijn

 

Aan de linkerkant zie je de functionele werkgebieden. Aan de bovenkant staan de hiërarchische 
niveaus, daaronder staat Huidige en Potentie. De “Huidige” staat voor het aantal sleutelposities dat nu 
ingevuld is, de “Potentie” staat voor het aantal mensen dat deze positie in de toekomst zou kunnen 
overnemen. 

 Voorbeeld 1: er is nu 1 Commercieel Directeur, en er zijn 3 mensen die deze positie (in 
potentie) kunnen overnemen. 

 Voorbeeld 2: er zijn 2 managers binnen Engineering, maar er is maar 1 persoon in de 
organisatie die deze posities kan overnemen. 

Je krijgt dus erg snel een overzicht van de mogelijke doorstroom in de organisatie. 

Voor de eerste inrichting volg je de volgende stappen: 

 Positiecodes bepalen 

 Medewerkers in sleutelposities zetten 

 

23.1 Positiecodes bepalen 
De Positie codes bestaan uit 2 elementen (assen in een matrix): 

 Hiërarchie 

 Functioneel gebied 

Hiërarchie: 

Benoem de stappen die mensen in sleutelposities doorlopen. Bijvoorbeeld: een veel gebruikte vorm van levels 
bepalen zie je hieronder: 

1. Director level 
2. Manager Level 
3. Trainee Level 

Functioneel gebied: 

In welke functionele gebieden heb je sleutelposities? Hieronder enkele voorbeelden: 

 Com: Commercieel 
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 Eng:  Engineering 

 HR:  Human Resources 

 Fin:  Finance 

 

Door deze codes te koppelen krijg je onderstaand overzicht: 

 

 

23.2 Medewerkers in sleutelposities zetten 
 

Waarschijnlijk zitten niet alle medewerkers in sleutelposities, dus bepaal eerst welke medewerkers apart 
gevolgd moeten worden. Vervolgens plaats je de medewerkers in hun huidige sleutel positie en geef je aan 
welke positie(s) zij in de toekomst zouden kunnen vervullen (potentie). Sleutel medewerkers zijn meestal zeer 
veelzijdig en kunnen derhalve in meerdere functionele gebieden functioneren. Vandaar dat meer dan 1 
potentiele potentiecode geselecteerd kan worden. 

Om een medewerker in een sleutelpositie te zetten, ga je naar Talent Management-beheer-medewerkers. Dan 
krijg je de namen te zien die al geselecteerd zijn. Kies Toevoegen. 

 

 

Je gaat dan naar het overzicht van alle namen van de mensen in Fit-to-Position. Kies selecteer bij de persoon 
die je wilt toevoegen (in ons geval Janet Jameson). 

Je komt direct in het scherm om de positiecodes toe te wijzen. 
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Janet Jameson is nu Sales Manager, dus haar huidige Positie Code is COM2. In de toekomst zou zij Sales 
Director kunnen worden, maar er wordt ingeschat dat zij ook binnen Marketing of Human Resources een 
directors positie kan bekleden (MAR1 en HRM1). Nadat je deze codes hebt aangeklikt, kies je “Bewaar”. 

Je ziet haar naam dan in de lijst met geselecteerde medewerkers. 
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24. Dashboard functies 

In fit-to-position kunt ook diverse dashboard overzichten maken. Daarmee kun je een aantal standaard 
overzichten laten tonen op moment dat de gebruiker inlogt. 

De dashboards zijn op verschillende manieren in te stellen: 

 Per rol (employee, manager, HR manager, administrator) 

 Per bedrijfsonderdeel 

 Per individu 

De volgende dashboard overzichten zijn mogelijk: 

 Todolijst: overzicht van de direct reports en hun reeds ingevulde formulieren. Nog niet gevulde 
formulieren worden met een grijs blokje getoond. 

 Actieoverzicht: matrix van actie met type actie en status: hierop kan doorgeklikt worden om de 
individuele acties te zien. 

 Goedkeuringsoverzicht: overzicht van alle goed te keuren formulieren (in de scope): 
medewerkernaam, stap in cyclus en periode. 

 Standaardrapportages: in dit blok kunt u meerdere rapportages laten uitvoeren. De gebruiker hoeft 
zelf geen selectie te maken, deze is al ongedefinieerd.  Dit is mogelijk voor FtP-score, performance 
ranking, en exports (Excel format). Met icoontjes kun je hierin heel handig aangeven wat voor soort 
rapportage de gebruiker krijgt. 

 FtP Percentage: staafdiagram met daar in de gemiddelde score op bepaalde categorieën 
(Bijvoorbeeld: gemiddelde score op competenties en of doelstellingen) . 

 Voortgangsindicator: staafdiagram van totaal aantal ingevulde formulieren (in de scope), weergave 
per stap in cyclus, per jaar. Maximum aantal formulieren is ook weergegeven, zodat in 1 oogopslag 
duidelijk is welke voortgang het proces is. 

 Management Agenda Items: samenvatting van de relevante onderwerpen van de Management 
Agenda (selectie: alleen in de scope). 

 Wizard Rapportages: hiermee kan de gebruiker heel snel eigen overzichten maken, de selectie kan 
opgeslagen worden zodat op een later tijdstip hetzelfde overzicht met de nieuwe actuele gegevens 
opgevraagd kan worden. De wizard werkt met vraag en antwoord, zodat de gebruiker nauwelijks 
kennis van Fit-to-Position hoeft te hebben. 

 Wizard formulier invullen: Je kunt de gebruiker met vraag- en antwoord stappen naar het juiste 
formulier leiden. Hiermee hoeft de gebruiker geen enkele kennis meer te hebben van het programma. 
De gebruikersinstructie kan volledig overgenomen door deze wizard. Het is zelfs mogelijk om in de 
email met gebruikersnaam en wachtwoord (zie 8.2) een directe link op te nemen naar deze wizard. 
Neem contact op met Rodium om deze wizard naar je eigen wens in te richten. 

Indien u 1 of meerdere dashboardblokken wilt opnemen, neemt u dan contact op met Rodium voor het 
doorlopen van de stappen. 
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25. CV Informatie 

 

In de medewerker Tabs is vanaf versie 204 de TAB CV opgenomen. 

 

 

In de CV informatie kunnen gegevens worden vastgelegd over ervaring, opleiding etc. 

Om de informatie in perspectief te plaatsen: 

In de CV informatie wordt “het verleden” van een 
medewerker vastgelegd; 

Primaire verantwoordelijkheid registratie ligt bij 
medewerker 
 

In de functioneren en beoordelen wordt  “het heden” van 
een medewerker vastgelegd 
 

Primaire verantwoordelijkheid registratie ligt bij 
Leidinggevende 
 

In loopbaan  “de toekomst” van een medewerker 
vastgelegd vanuit het perspectief van de organisatie.. 
 
In het persoonlijk ontwikkel plan wordt ook de toekomst 
vastgelgd, maar vanuit het perspectief van de 
medewerker. 
 

Primaire verantwoordelijkheid registratie ligt bij de 
afdeling P&O 
 
 
Primaire verantwoordelijkheid registratie ligt bij de 
medewerker. 
 

Assessments, 360 graden zijn andere perspectieven op 
het heden en de toekosmt.  
 

Primaire verantwoordelijkheid registratie is divers 
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25.1 Definiëren 

Module 

De module zet je aan in beheer, systeeminstellingen. 

 

 

  



 

 

103 CV Informatie 

Komt u er niet uit? | support@fit-to-Position.com 

Onderdelen 

Het definiëren van de categorieën binnen CV informatie  geschied binnen beheer-CV module 
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26. KPI blokken 

Definiëren 

 

 

 

Stap 1 is het definiëren van Views en KPI blokken. Een kpi blok is gebaseerd op een bloktype. Je wijst een 
bloktype toe aan een view en geeft aan welk soort grafiek en nivo je wil weergeven.  

Per view kunnen meerdere blokken worden gemaakt. Probeer de blokken samen met de klant in een logisch 
perspectief te plaatsen. 

In de loop van de tijd volgen meer, en meer complexere blokken. 
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Definities 
De uitleg van een bloktype wordt vastgelegd in pagina teksten. De teksten worden centraal vastgelegd in de 
prerelease. Eerst in nederlands, daarna in het engels. 

 

 

 

 

Leeftijdsgroepen 
In sommige blokken worden medewerkers onderverdeeld naar leeftijdsgroep. De groepering kan centraal voor 
een klant hier worden gedefinieerd. Let op dat de ranges sluitend zijn! 
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27. Wachtwoord Instellingen 

 

In beheer, onder: Beheer -> Programma’s – Standaardinstellingen voor toegangscode/inloggen 

Vindt men onderstaande instellingen: 

 

 

1. Wel of niet een melding geven als de CAPS-lock aan staat bij het inlogscherm 

(hiermee kan fout invoeren van wachtwoorden doordat de CAPS aanstaat worden tegengaan) 

2. Minimale lengte van een wachtwoord. 

Dit geeft de restrictie aan die wordt gehanteerd bij het genereren van een nieuw wachtwoord, en als 

controle bij het verifieren van een nieuw ingevoerd wachtwoord door een gebruiker. (bij wijzigen) 

3. Restricties aan het wachtwoord. 

Deze zijn zowel op het oude als het nieuwe systeem van toepassing. 

Als men wil afdwingen dat er sterke(re) wachtwoorden gebruikt worden, zijn dit 4 opties waar men 

zeker gebruik van moet maken. Elk van deze vinkjes die aanstaat zorgt ervoor dat bij het kiezen van 

een nieuw wachtwoord, of het genereren ervan deze moet voldoen aan deze verplichting. 

Het uitzetten van alle 4 deze opties, zorgt er in de praktijk voor dat een gegenereerd wachtwoord uit 

alleen kleine letters zal bestaan. 

Dit is in de praktijk het slechtste wachtwoord dat men kan kiezen, zelfs bij een grote(re) lengte. Omdat 

er bij een poging om wachtwoorden te raden, nagenoeg altijd eerst gekeken wordt naar combinaties 

van alleen letters (eerst alles klein, dan gemengd hoofd en klein,  etc...etc..) 

Advies: Minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer naast kleine letters vereisen. (ja, ja, nee, ja) 

4. Iteraties bCrypt 

Het aantal iteraties (rondjes) dat bCrypt  

5. MD5 toestaan/gebruiken 

Als deze op ja staat, en de volgende op nee, houdt dit feitelijk in dat er gewerkt wordt met de zwakste 

versleuteling van de wachtwoorden. 
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Als deze op nee staat, zal iemand die nog een met de oude methode versleuteld wachtwoord heeft, 

ook niet meer kunnen inloggen. 

Voorlopig advies is dus ook, om deze optie samen met de bCrypt aan te hebben, zodat mensen 

geleidelijk overgaan. 

Er is een check voorhanden die ingezet zou kunnen worden om periodiek te controleren of er nog 

mensen zijn met een MD5 versleuteling. Als deze telling op 0 uit komt, betekend dit dat deze 

schakelaar uit gezet kan worden. 

Advies: bij nieuw op te zetten omgevingen (beide methoden aan, vervolgens als System inloggen, en na het 

inloggen MD5 uitzetten, en alle gebruikers die niet nodig zijn verwijderen, en de overige een nieuw wachtwoord 

verstrekken. 

6. bCrypt toestaan/gebruiken? 

Deze optie zorgt ervoor dat er een veel complexer algoritme wordt gebruikt om de wachtwoorden te 

versleutelen, waarbij het relatief veel rekenkracht kost om te verifieren of een wachtwoord correct is. 

Dit resulteert er in de praktijk in dat een zgn. Brute-force-attack (in heel hoog tempo willekeurige 

wachtwoorden proberen te raden) veel minder snel zal gaan, omdat de controle meer tijd nodig heeft. 

Ook wordt erbij deze methode gebruik gemaakt van een niet algemeen bekende extra versleuteling, 

die men nodig heeft om het wachtwoord te verifieren. 

Als men op een of andere wijze de database in handen weet te krijgen, maar geen toegang heeft tot 

de broncode van FtP, dan moet men eerst deze sleutel zien te raden, voor men wachtwoorden kan 

proberen te raden.  

Om dit nog vele malen lastiger te maken, wordt er recursief versleuteld. Dwz. Er wordt een aantal 

keren versleuteld. Als de eerste keer versleutelen is gebeurd, wordt de hash die hier uit komt, 

opnieuw op dezelfde wijze nogmaals versleuteld. (default gebeurd dit 13 keer). 

Dit heeft als gevolg dat de controle van een wachtwoord dus effectief ook 13 keer moet gebeuren, en 

dus in vergelijking met de oude methode veel meer tijd vergt. (zeer positief in geval van een 

hackpoging.) 

7. Levensduur wachtwoord (in dagen) 

Als deze instelling op een ander getal dan 0 wordt ingesteld, gaat het systeem bij het inloggen na of 

het wachtwoord langer dan x dagen geleden is gewijzigd. Is dit het geval, dan wordt er een formulier 

geserveerd waarin men een nieuw wachtwoord moet invoeren. 

Dit nieuwe wachtwoord mag niet eerder gebruikt zijn door dezelfde gebruiker! Als deze restrictie er 

namelijk niet is, zal men in de praktijk namelijk het wachtwoord in iets veranderen dat voldoet, en 

vervolgens het een tweede keer veranderen in het ‘oude’ wachtwoord... en dan is het hele nut van het 

gedwongen wachtwoord wijzigen weer weg. 

8. Vragen om wachtwoord te veranderen bij de eerste keer inloggen? 

Als deze optie aanstaan, zal een gebruiker die een wachtwoord heeft toegewezen gekregen, verzocht 

worden om dit te wijzigen nadat hij/zij voor het eerst inlogd. 
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28. FAQ 

Module: 
Veel gestelde 
vragen: Mogelijke oorzaak: Oplossing: Verkort pad: 

Algemeen Medewerker heeft 
problemen met 
inloggen. 

1. De medewerker 
staat op 'inloggen 
toegestaan: NEE'. 

Pas de instelling aan 
via 
Beheer/Medewerker
s. Zet de instelling op 
'inloggen 
toegestaan: JA'. 

Beheer/Medewerkers/ 
Wijzig 

   2. De medewerker 
probeert niet op de 
juiste url in te loggen. 

Vraag bij de 
betrokken 
medewerker na in 
welke url hij/zij 
probeert in te 
loggen. Het komt 
voor dat men 
weleens in onze 
demo-omgeving 
probeert in te loggen 
i.p.v. in de eigen FtP 
Klantomgeving. 

 

   3. De medewerker 
heeft niet de 
juiste/actuele 
inloggegevens. 

klik in het 
inlogscherm op 
'wachtwoord 
vergeten'. Vul je 
gebruikersnaam of 
emailadres in en je 
ontvangt een nieuw 
wachtwoord via de 
email. (Het 
emailadres van de 
betrokken 
medewerker moet 
dan wel bekend zijn 
in FtP.) 

Inlogscherm 

   4. De medewerker 
heeft een dubbele 
account met allebei 
dezelfde 
gebruikersnaam. 

Verwijder het 
overbodige account 
of wijzig 1 van de 2 
gebruikersnamen. 

Beheer/Medewerkers/Wijz
ig 

   5. De medewerker 
vult niet de juiste 
inloggegevens in. Let 
op gebruik van 
hoofdletters/kleine 
letters/spaties. 

Vul de inlogcodes 
handmatig in in het 
inlogscherm. Dit 
werkt beter dan de 
inlogcodes te 
kopiëren en te 
plakken. 

 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Manager ziet niet al 
zijn/haar 
medewerkers terug 
in FtP. 

1. Manager staat niet 
geregistreerd als 
iemand die anderen 
mag beoordelen. 

Controleer de 
instelling via 
Beheer/Medewerker
s. Zet de instelling op 
'Manager: JA' en 
controleer of de 
manager ook de 

Beheer/Medewerkers/Wijz
ig 
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gebruikersgroep 
'manager' heeft. 

   2. Manager staat 
geregistreerd met 
een te laag aantal 
niveaus dat hij/zij in 
de organisatie mag 
zien. 

Verhoog het aantal 
niveaus dat de 
manager mag zien 
bij 
Beheer/Medewerker
s 

Beheer/Medewerkers/Wijz
ig 

   3. De manager staat 
zelf op een verkeerde 
positie: in een 
verkeerd of leeg 
bedrijfsonderdeel 
bijvoorbeeld. 

Controleer of de 
manager de juiste 
positie heeft. Kijk 
ook of er 
medewerkers onder 
hem/haar een 
positie hebben. 

Beheer/Positie/Plaats in de 
organisatie 

   4. De medewerker 
die ontbreekt in de 
scope van zijn 
manager heeft de 
instelling 'moet 
beoordeeld worden: 
NEE'. 

Controleer de 
instelling van de 
ontbrekende 
medewerker. Zet de 
instelling op: 'moet 
beoordeeld worden: 
JA'. 

Beheer/Medewerkers/Wijz
ig 

   5. De manager heeft 
2 verschillende 
accounts en logt in 
met het 
verkeerde/verouderd
e account. 

Controleer bij 
Beheer/Medewerker
s of de manager 
meerdere accounts 
heeft en of hij/zij wel 
het juiste account 
gebruikt. 

Beheer/Medewerkers 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Hoe geef ik een 
medewerker 
handmatig een 
andere functie? 

n.v.t. Ga naar 
Beheer/Positie/Plaat
s in de organisatie. 
Zoek het 
bedrijfsonderdeel op 
waarbinnen de 
medewerker een 
huidige positie heeft. 
Klikt achter dat 
bedrijfsonderdeel op 
'Toon'.  Je ziet nu 
een overzicht van de 
actieve 
medewerkers binnen 
dit 
bedrijfsonderdeel. 
Klik achter de 
betrokken 
medewerker op 
'Verplaats'.  Vul alle 
velden in de 
rechterkolom in 
(waaronder zijn/haar 
nieuwe functie!) in 
en sluit af met 

Beheer/Positie/Plaats in de 
organisatie/Toon/Verplaat
s 
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'Bewaar'. 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Hoe verplaats ik een 
medewerker 
handmatig naar een 
ander 
bedrijfsonderdeel? 

n.v.t. Ga naar 
Beheer/Positie/Plaat
s in de organisatie. 
Zoek het 
bedrijfsonderdeel op 
waarbinnen de 
medewerker een 
huidige positie heeft. 
Klikt achter dat 
bedrijfsonderdeel op 
'Toon'.  Je ziet nu 
een overzicht van de 
actieve 
medewerkers binnen 
dit 
bedrijfsonderdeel. 
Klik achter de 
betrokken 
medewerker op 
'Verplaats'.  Vul alle 
velden in de 
rechterkolom in 
(waaronder zijn/haar 
nieuwe 
bedrijfsonderdeel!) 
in en sluit af met 
'Bewaar'. 

Beheer/Positie/Plaats in de 
organisatie/Toon/Verplaat
s 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Hoe geef ik een 
medewerker een 2e 
positie? 

n.v.t. Ga naar 
Beheer/Positie/Plaat
s in de organisatie. 
Zoek het 
bedrijfsonderdeel op 
waarbinnen de 
medewerker een 2e 
positie moet krijgen. 
Klikt achter dat 
bedrijfsonderdeel op 
'Toon'.  Je ziet nu 
een overzicht van de 
actieve 
medewerkers binnen 
dit 
bedrijfsonderdeel. 

Beheer/Positie/Plaats in de 
organisatie/Toon/Toevoeg
en 



 

 

111 FAQ 

Komt u er niet uit? | support@fit-to-Position.com 

Klik op 'Toevoegen'.  
Vul de 
positiegegevens in 
van de betrokken 
medewerker en sluit 
af middels 'Bewaar'. 

Bonus Hoe geef ik 
handmatig een 
medewerker een 
bonusregeling of 
hoe wijzig ik de 
huidige 
bonusregeling van 
een medewerker in 
een andere 
bonusregeling? 

n.v.t. Voordat je een 
medewerker een 
bonusregeling gaat 
toekennen, 
controleer dan altijd 
eerst of de 
medewerker wel het 
juiste profiel heeft. 
Het moet een profiel 
zijn waarin de 
bonusvragen zijn 
opgenomen. Heeft 
iemand niet het 
juiste profiel, 
verander dit dan 
eerst.  Ga vervolgens 
naar 
Beheer/Positie/Plaat
s in de organisatie. 
Zoek het 
bedrijfsonderdeel op 
waarbinnen de 
medewerker 
werkzaam is. Klik 
achter dat onderdeel 
op 'Toon'.  U ziet nu 
een overzicht van 
alle actieve 
medewerkers binnen 
dat 
bedrijfsonderdeel. 
Klik achter de 
betrokken 
medewerker op 
'Wijzig'.  Vul de juiste 
nieuwe 
bonusregeling in (of 
wijzig de huidige 
bonusregeling naar 
de juiste nieuwe) en 
sluit af middels 
'Bewaar'. 
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Bonus Een medewerker 
heeft wel een 
bonusregeling, maar 
het bonustabje 
verschijnt niet in het 
formulier 

1. De medewerker 
heeft wel een 
bonusregeling, maar 
heeft niet een 
bijbehorende 
bonusprofiel. 

Controleer of de 
medewerker wel het 
juiste profiel heeft. 
Het profiel moet in 
ieder geval de 
bonusvragen in zich 
hebben 

 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Ik probeer een 
formulier ter 
goedkeuring door te 
sturen, maar ik krijg 
een foutmelding: 
Error (1780-pre): No 
document flow! 
Error (1780): Geen 
emailsjabloon 
aanwezig of gekozen 

1. Er staat niet 
ingevuld in het 
formulier naar wie 
het formulier 
doorgestuurd moet 
worden. 

Het veld 
'goedkeuring door' 
bovenin het 
formulier moet nog 
gevuld worden. 
Controleer meteen 
of alle velden 
bovenin het 
formulier correct zijn 
ingevuld. 

 

   2. Het formulier is 
reeds eerder ter 
goedkeuring 
doorgestuurd en kan 
niet voor de 2e keer 
doorgestuurd 
worden. 

Dat is een logische 
inrichting. Je stuurt 
een formulier pas ter 
goedkeuring door 
zodra het formulier 
helemaal af is. Er 
volgt nog een 
melding: Let op: het 
formulier wordt 
doorgestuurd en kan 
vanaf dan niet meer 
gewijzigd worden. 
Wilt u doorgaan? 

 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Een medewerker 
heeft een andere 
positie gekregen, 
maar zijn formulier 
behorende bij zijn 
oude positie moet 
nog afgehandeld 
worden. 

In veel 
klantomgevingen is 
ervoor gekozen om 
formulieren 
behorende bij een 
afgesloten positie 
niet meer 
toegankelijk/wijzigba
ar te maken. Er is een 
mogelijkheid om de 
historische 
formulieren wel 
toegankelijk te 
maken voor de 
nieuwe manager.  
Neem in dat geval 
contact op met 
Rodium BV. 

Je kunt het formulier 
evt. kopiëren vanuit 
de afgesloten positie 
naar de actuele 
positie toe. Let hier 
wel op: bij het 
kopiëren worden 
alleen die aspecten 
uit het formulier 
gekopieerd die ook 
in beide profielen 
van de medewerker 
voorkomen. De 
nieuwe manager 
maakt het formulier 
vervolgens af.  
Indien de 
formulieren uit de 
historie wel 
gewijzigd mogen 
worden, dan kan de 
nieuwe manager het 
formulier afronden 
en een laatste fase 
toekennen.  Een 
andere oplossing kan 
zijn om de 
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einddatum van de 
oude positie tijdelijk 
weg te halen 
waardoor het de 
positie weer actief 
wordt en het 
formulier weer 
wijzigbaar. 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Ik probeer 
handmatig een 
medewerker toe te 
voegen aan FtP, 
maar krijg de 
melding 
'personeelsnummer 
komt reeds voor'. 

De medewerker is 
reeds eerder 
aangemaakt, maar u 
ziet hem/haar niet 
terug omdat hij/zij 
geen positie heeft of 
omdat hij/zij buiten 
uw scope een positie 
heeft gekregen. 

Controleer eerst zelf 
of u al een 
medewerker met 
hetzelfde 
personeelsnummer 
kunt terugvinden in 
de lijst van 
medewerkers. Kijk 
ook of er bij de 
historische 
medewerkers 
iemand aanwezig is 
met hetzelfde 
personeelsnummer. 
Komt u er niet uit, 
geef uw melding dan 
door aan de FtP-
beheerder binnen 
uw organisatie of bij 
Rodium BV. 

 

Planning, 
Functionere
n, 
Beoordeling 

Ik heb een formulier 
ingevuld en nu ben 
ik al m'n gegevens 
kwijt. 

1. Het aangemaakte 
formulier is in zijn 
geheel (per ongeluk) 
verwijderd 

Het komt voor dat 
een manager of een 
beheerder per 
ongeluk een 
formulier, een 
positie of zelfs een 
heel 
bedrijfsonderdeel 
heeft verwijderd. 
Meldt dit bij Rodium 
BV en wij zullen 
trachten de 
verwijderde 
gegevens weer voor 
u te herstellen. 
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   2. Men heeft per 
ongeluk op 'Terug' 
geklikt ipv op 
'Bewaar'. 

Het systeem geeft in 
deze situatie nog 
een melding: Uw 
gegevens zijn niet 
bewaard, wilt u 
terug naar het 
formulier?  Als er 
dan ook nog op 'Nee' 
geklikt wordt, dan 
verlaat u het 
formulier zonder op 
te slaan.  Het is altijd 
raadzaam om tijdens 
het invullen af en 
toe op 'Tussentijds 
bewaren' te klikken. 

 

   3. De 
internetverbinding is 
verbroken voordat u 
het formulier 
(tussentijds) heeft 
opgeslagen. 

 

 

Proces 
Bewaking 

Ik stuur een mail 
vanuit FtP, maar 
deze komt niet aan 
bij de ontvanger. 

1. Het emailadres van 
de ontvanger staat 
onjuist geregistreerd 

Controleer of het 
emailadres goed 
geregistreerd staat 
bij 
Beheer/Medewerker
s. Wijzig het 
emailadres indien dit 
niet juist stond.  
Staat het wel juist, 
probeer dan eens of 
het wel lukt om de 
mail naar een ander 
(bv. je eigen) 
emailadres te 
sturen. 

 

   2. De ontvanger heeft 
een spamfilter die 
mail vanuit FtP 
tegenhoudt 

 

 

Proces 
Bewaking 

Ik wil nieuwe 
gebruikers via de 
mail vanuit FtP hun 
inloggegevens voor 
FtP geven. Hoe doe 
ik dat? 

n.v.t. 

 

 

Proces 
Bewaking 

Ik wil een overzicht 
hebben van wie er al 
wel en wie er nog 
niet een 
beoordelingsformuli
er hebben. Waar kan 
ik dat vinden? 

n.v.t. 
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Proces 
Bewaking 

Ik wil 
leidinggevenden een 
herinnering sturen 
dat zij nog een 
aantal medewerkers 
moeten beoordelen. 
Hoe doe ik dat? 

n.v.t. 

 

 

Inrichting 
FtP/Interne 
mutaties 

Medewerker ziet 
alleen de bovenkant 
van het formulier en 
niet de 
beoordelingsvragen 
zelf. 

Het profiel van de 
beoordeelde is nog 
niet ingericht en 
bevat ook nog geen 
categorieën en 
aspecten. G 
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29. Functionaliteiten Overzicht 

Hieronder treft u een overzicht van functionaliteiten in fit-to-position. Voor vragen of voor meer informatie 
omtrent 1 van de genoemde functionaliteiten verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Rodium.  

 

 


