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Infosessie voor leidinggevenden



Wat is SCOPE? 

• Applicatie die beschikbaar is voor alle gebruikers en voor chef

• Toegankelijk 7/7 dagen

• Verbinding via e-ID of Token of

Waarom MSS gebruiken?
• Om persoonsgegevens van uw medewerkers te kunnen raadplegen

• Afwezigheidsaanvragen beheren

• Maak een delegatie



1. ROLLEN VAN LEIDINGEVENDE

SCOPE – Manager Self Service

BEHEREN VAN AFWEZIGHEDEN
= AFKEUREN / GOEDKEUREN / TERUGZETTEN

MAANDELIJKSE KALENDER

HISTORIEK AFWEZIGHEDEN VAN DE MEDEWERKERS

SALDI VAN DE MEDEWERKERS

DELEGATIES UITVOEREN

CONTROLE AANVRAGEN ZIEKTE EN OPVOLGING

PERSOONSGEGEVENS (hiërarchische chef)



2. TOEGANG TOT AFWEZIGHEIDSAANVRAGEN
Eerste mogelijkheid

Toegang tot de juiste 
component

Afwezigheidsaanvraag via 
SCOPE

Je ontvangt een e-mail Via de link…

J**** V******



2. TOEGANG TOT AFWEZIGHEIDSAANVRAGEN
Tweede mogelijkheid

Afwezigheidaanvraag via 
SCOPE

Je ontvangt een
e-mail

Manager Self Service…

U opent de component in 
SCOPE



2. TOEGANG TOT AFWEZIGHEIDSAANVRAGEN
Derde mogelijkheid

Afwezigheidaanvraag via 
SCOPE

Je ontvangt een 
e-mail

Werklijst…

Je opent het onderdeel in 
SCOPE



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN ? 

Er zijn 3 mogelijkheden :

Werklijst

Afwezigheidsaanvragen

Meerdere afwezigheidsaanvragen



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN?

U heeft toegang tot een overzicht van alle aanvragen.
Klik op de blauwe link om het verzoek te behandelen.

Werklijst

Frans GUUST

Mieke KRASSER

Judith 
VANISTENDAEL



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN?

Werklijst

U kunt de aanvraag fiatteren, 
afkeuren of terugzetten



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN?

1. La liste de tâches

• U bent het eens met het aanvraagFiatteren

• U gaat niet akkoord met de aanvraag.

• De werknemer wordt per e-mail op de hoogte gesteld van uw weigering.

• Hij kan zijn verzoek niet wijzigen.
Afkeuren

• U kunt de werknemer vragen het verzoek aan te passen, bijvoorbeeld door 
andere data voor te stellen.

• Hiervoor kunt u het veld "Opmerkingen fiatteur" gebruiken.

• De werknemer wordt per e-mail op de hoogte gesteld van het terugzetten. 

Terugzetten

Werklijst



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN?

U heeft toegang tot een overzicht van alle aanvragen

Verlofaanvragen



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN ?

Verlofaanvragen

U krijgt toegang tot de details van het verzoek

J**** V*******



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN ?

3. 

U kunt meerdere verlofaanvragen van verschillende werknemers fiatteren, 
afkeuren of terugzetten

Meerdere verlofaanvragen



3. HOE EEN AFWEZIGHEID BEHEREN ?

Meerdere verlofaanvragen

Selecteer de werknemers voor 
wie u dezelfde actie wilt 

uitvoeren

016847

Jannie 
VONDELAAR

Frans GUUST



WAARSCHUWING 
DOOR DE 

WERKNEMER

AANVRAAG OM 
CONTROLE

ZIEKTEBEWAKING

4. HOE EEN CONTROLE AANVRAGEN VOOR ZIEKTE?

Mogelijkheid om een 
controle aan te vragen 

tussen 09.05 uur en 
9.15 uur

Ziekte / ongeval



4. HOE EEN CONTROLE AANVRAGEN VOOR ZIEKTE?

‘Alles select.’ indien je voor alle medewerkers een controle wenst aan te vragen.

Vink de werknemers aan 
waarvoor u een controle wilt 

aanvragen



4. HOE EEN CONTROLE AANVRAGEN VOOR ZIEKTE?

J**** V*****

F*** G*****



5. RESULTATEN CONTROLE OPVOLGEN

Welke dossiers kan je raadplegen?
• Dossier waarvoor u zelf een controle hebt aangevraagd
• Controle aangevraagd door de dossierbeheerder

J*** V******

J***V******

F*** G*****

J** V*****

K*** D*******



5. RESULTATEN CONTROLE OPVOLGEN

J****V*****

J*** V******

F*** G*****

J*** V*****

K*** D******

• Toegekend
• Opgenomen
• Lopende
• Uitgevoerd
• In wacht
• Geweigerd
• Geannuleerd
• Niet opgenomen
• Null



5. RESULTATEN CONTROLE OPVOLGEN

Status controle :
• Toegekend : toegekend aan een dokter
• Opgenomen : de dokter accepteerde de missie
• Lopende : het personeelslid was afwezig en werd verzocht zich te melden bij de dokter
• Uitgevoerd : de controle werd uitgevoerd
• In wacht : de controle is nog niet aan een dokter toegekend
• Geweigerd : het systeem weigerde de aanvraag
• Geannuleerd : de werkgever annuleerde de aanvraag
• Niet opgenomen : de dokter kon de controle niet opnemen
• Null : de aanvraag is nog niet door het systeem verwerkt



5. RESULTATEN CONTROLE OPVOLGEN

Finaal resultaat :
• Medisch gerechtvaardigd
• Medisch gerechtvaardigd voor een kortere periode vanaf/tot 

en vanaf/tot en met
• Medisch niet gerechtvaardigd
• Resultaat nog niet beschikbaar



Opgelet!

• Wanneer gebruik wordt gemaakt van IVR, wordt de 
informatie over de afwezigheid van een werknemer wegens 
ziekte niet onmiddellijk maar 3 keer per dag verzonden:

• 09.00 uur

• 13.00 uur

• 20.00 uur



6. AFWEZIGHEDEN BEKIJKEN 

Maandkalender afwezigheden

Mogelijkheid om de afwezigheden en het werkrooster te 
visualiseren voor al de medewerkers van uw team



6. AFWEZIGHEDEN BEKIJKEN 

Selecteer de 
medewerkers door 

het vakje aan te 
vinken

Klik om alle 
medewerkers te 

selecteren

J**** V*****

K*** D*********



6. AFWEZIGHEDEN BEKIJKEN 

Vul de parameters 
in om de gewenste 
periode te kunnen 

consulteren

Werkrooster en 
afwezigheden van de 

geselecteerde 
werknemers



7. VERLOFSALDI BEKIJKEN

Deze component “Afwezigheidssaldi bekijken”  biedt je de 
mogelijkheid om het saldo van verschillende afwezigheden, van je 
werknemers, te consulteren. 

Saldo afwezigheid



7. VERLOFSALDI BEKIJKEN

Het veld “Peildatum" geeft de 
saldi aan van afwezigheden 

op de peildatum

Klik op een Selecteren-knop 
om de saldi te raadplegen

Wernemers van Jannie VONDELAAR

Selecteren Naam Werkn.ID Job Werknemerstatus Status HR Arbeidspl.

Judith VANISTENDAEL 011485 0 Actief Actief

Frans GUUST 005621 1 Actief Actief

Koen DE MESMAECKER 021658 0 Actief Actief

Suzanne BLONDE 013642 0 Actief Actief



8. HISTORIEK VERLOFAANVRAGEN 

Deze component “Historiek verlofaanvragen” biedt je de mogelijkheid om de historiek 
van de aanvragen van de medewerker te bekijken.



8. HISTORIEK VERLOFAANVRAGEN 

Klik op de knop “Selecteren” voor 
de werknemer waarvan je de 

historiek wenst te consulteren

Je kan de historiek bekijken vanaf 
een bepaalde datum, door de 

datum aan te passen in het veld 
“Peildatum”. Klik daarna op de 

knop “Werknemers vernieuwen”.



9. PERSOONSGEGEVENS WERKNEMER

Deze component biedt je de mogelijkheid om functiegegevens en bepaalde 
persoonsgegevens, van je medewerkers, te consulteren. 



9. PERSOONSGEGEVENS WERKNEMER
Je kan de persoonsgegevens bekijken 

vanaf een bepaalde datum, door de 
datum aan te passen in het veld 

‘Peildatum’. Klik daarna op de knop 
‘Werknemers vernieuwen’. 

Klik op de knop ‘Selecteren’ voor de 
werknemer waarvan je de 

persoonsgegevens wenst te 
consulteren



9. PERSOONSGEGEVENS WERKNEMER

In de rubriek ‘Persoonsgegevens’ vind je 
verschillende functiegegevens terug zoals, 

functiecode, afdeling, …. 

Klik op een link om 
toegang te krijgen 
tot gedetailleerde 

gegevens
De hiërarchische chef heeft geen toegang tot de 
privéadresgegevens, privételefoonnummers en privé-e-mail van 
zijn medewerkers



10. DELEGATIES 

Bij afwezigheid kunt u als leidinggevende uw taak voor 
een bepaalde periode delegeren aan een andere 
medewerker.

Delegatie aanvragen Delegatie accepteren
Delegatie actief 
gedurende de 

aangevraagde periode



10. DELEGATIES

J******* V********
Meer info over de 

delegatie *



10. DELEGATIES: Wat is delegeren?

U bent voor een bepaalde periode niet op kantoor en u wilt dat een 
medewerker uw taken uitvoert: u kunt deze geheel of gedeeltelijk 
delegeren. Hiertoe kunt u een delegatieverzoek maken via de link

"Delegatieverzoek opstellen".

Om uw delegaties te beheren, gebruikt u de links:

"Raadpleeg mijn agenten" om de lijst met taken weer te geven die u 
aan een andere persoon hebt gedelegeerd (om ze in te trekken)

of 
"Raadpleeg mijn gedelegeerde autoriteiten" om de taken te tonen die 
aan u zijn gedelegeerd (om ze te accepteren of te weigeren).



10. DELEGATIES

J***** V********

Gebruik de velden "Begindatum" en 
"Einddatum" om de delegatieperiode 

te definiëren



10. DELEGATIES

Voor welke WORKFLOW(s) 
wilt u een delegatie?

J**** V********
Controleer de 

WORKFLOWS die 
u wilt delegeren



10. DELEGATIES 

J***** V*******

Voer een zoekopdracht uit op de 
voornaam en / of achternaam van de 

persoon aan wie u wilt delegeren



10. DELEGATIES 

J****** V******

Kies de persoon aan wie 
u wilt delegeren



10. DELEGATIES

J**** V*******

Overzicht van de 
ingevoerde gegevens



10. DELEGATIES

J***** V*******



10. DELEGATIES

J***** V*******

De aanvraag 
delegatie moeten 

worden 
geaccepteerd

U kunt de 
delegatieverzoek(en) 

intrekken



10. DELEGATIES

AANDACHTSPUNTEN
De werknemer die een aanvraag delegatie ontvangt wordt 
automatisch op de hoogte gesteld via e-mail.

Het bericht bevat een directe link naar “Delegatiebeheer".

Jannie 
VONDELAAR

De gebruiker kan het 
aanvraag aannemen of 

afwijzen




