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Acties van de key user van de aanvragende VVF 
 
De VVF meldt zichzelf als volgt aan bij een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf. Dit doet hij via de  
“key user” van zijn organisatie. (Let op de zzp’er is zijn eigen key user en moet zichzelf aanmelden). 

Het verzoek indienen 
 
De key user van de VVF gaat in zijn DVP-portal naar het profiel van de VVF. Aangekomen op de 
profielpagina klikt de key user van de VVF op Rechten (zie afbeelding 1). 

 

 

Afbeelding 1: De profielpagina 

 

In het rechtenscherm navigeert de key user naar Pashouders aan- en afmelden op projectlocatie en 
activeert deze (zie afbeelding 2 op de volgende bladzijde). 
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Afbeelding 2: De rol van de VVF 

Op het moment dat deze rol wordt aangevinkt gebeuren er twee dingen: 

  De VVF-rol wordt toegekend aan de gebruiker. 

  Na het openklikken verschijnt er een menu (overzicht) met erkende              
       werkplekbeveiligingsorganisaties. 

Let op: zonder koppeling heeft de VVF geen status en mag hij dus geen werk uitvoeren.  

De key user selecteert één van de organisaties uit de lijst en slaat de wijzigingen op. 

 

Afbeelding 3: het verzoek is ingediend 
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Het verzoek annuleren 
 
Zolang de koppeling nog de status “Wacht op goedkeuring” heeft, kan de key user de aanvraag 
verwijderen door op de knop Annuleren te klikken (zie afbeelding 3).  

Het verzoek opzeggen 
 
Indien een koppeling door de erkend werkplekbeveiligingsorganisatie is geaccepteerd, zien we in het 
profiel van de VVF de actieve status van de koppeling terug in het rechtenscherm, onder de rol 
Pashouders aan- en afmelden op projectlocatie. 

 

 

Afbeelding 4: de actieve status van de koppeling in het rechtenscherm 

Vanaf deze locatie kan de key user de koppeling deactiveren door op de Opzeggen-knop (rechts in 
het scherm) te klikken. Let op: deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Indien de koppeling 
per ongeluk is verwijderd, zal de key user van de VVF een nieuw verzoek moeten indienen om de 
koppeling weer te herstellen.  

ppeling. 
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