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Acties van de erkende werkplekbeveiligingsorganisatie of
personeelsteller
Zodra de key user van de aanvragende VVF een verzoek heeft ingediend (door middel van het
selecteren van een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf of personeelsteller), ontvangt die organisatie
een e-mail met daarin de mededeling dat er een nieuw verzoek is aangemaakt met een link naar de
desbetreffende pagina.

Afbeelding 1: dashboard voor nieuwe koppelingsverzoeken

Tabblad Aanvragen
Nieuwe aanvragen staan op het eerste tabblad. Dit zijn altijd aanvragen die nog niet zijn
behandeld.
Tabblad Actieve Erkenningen
Zodra een aanvraag is gehonoreerd komt de aanvraag op de pagina onder deze link terecht.
Tabblad Archief
Wanneer een aanvraag is verlopen, ingetrokken of geannuleerd verschijnt de aanvraag op de
pagina onder deze link.
Zoekfunctie

Actieknoppen

1

Digitaal veiligheidspaspoort

Handleiding

Nieuw verzoek goed- of afkeuren
Wanneer er een nieuw verzoek om te koppelen binnenkomt, heeft de key
user van het erkend werkplekbeveiligingsbedrijf of personeelsteller de
keuze uit drie mogelijkheden.
Profiel

Afbeelding 2: Actieknoppen

De eerste blauw gekleurde knop, met het plaatje van een pas, is een verwijzing naar het profiel van
de VVF.
Goedkeuren
De groene knop, met de omhooggestoken duim, keurt de koppelingsaanvraag goed en markeert de
koppeling als “gestart”. In de database wordt vervolgens deze startdatum opgeslagen.
De VVF ontvangt vervolgens een e-mail met de boodschap dat zijn aanvraag is gehonoreerd.
Afkeuren
De rode knop, met de duim omlaag, keurt de koppelingsaanvraag af en slaat deze status op in de
database.
Na deze actie zal de VVF een e-mail ontvangen met de melding dat de aanvraag is afgewezen. Er zal
geen reden worden meegezonden.
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Actieve erkenningen
Wanneer de koppeling is goedgekeurd zal deze verschijnen onder het tabblad Actieve erkenningen.
De koppeling is dan voorzien van een ingangsdatum.

Afbeelding 3: Actieve erkenningen

In het tabblad Actieve erkenningen bevinden zich twee actieknoppen. De
blauwe knop is een
verwijzing naar het profiel van de VVF. De
rode knop, met de afbeelding van een cirkel met een
diagonale streep er doorheen, heeft de functie om de koppeling te verbreken en de goedkeuring in
te trekken.
Als de koppeling is verbroken en de goedkeuring is ingetrokken, wordt in de database vervolgens de
einddatum aan de koppeling toegevoegd en krijgt de VVF een e-mail met de mededeling dat zijn
koppeling is ingetrokken.
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Gearchiveerde erkenningen
Het laatste tabblad geeft de organisatie een overzicht van koppelingen uit het verleden. Hier worden
alle koppelingen getoond die zijn afgewezen, ingetrokken of gedeactiveerd.

Afbeelding 4: het archief

In de lijst is het door middel van de status eenvoudig te achterhalen waarom een koppeling niet
langer actief is. Ook zien we hier de einddatum van de koppeling.
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