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Bij het doorlopen van de presentatie zal je op bepaalde dia’s in de 
linkerbovenhoek een opmerkingen-icoontje vinden.  Dit zijn 
bijkomende notities voor de presentator die nog nuttige informatie 
of toelichting bij de dia’s bevatten.

Presentator
Presentatienotities
Deze dia heeft geen belang voor de presentatie zelf , maar zit hier enkel voor wanneer de presentatie geëxporteerd is naar een PDF om zo de notities voor de presentator op te nemen.



Programma
PersoPoint ?

Waarom PersoPoint ?

Organisatie binnen PersoPoint

Wie gebruikt PersoPoint?

Vanaf het moment dat ?

Wat betekent dit voor u ?

SCOPE

SAGO

Contactpersonen

Waar vindt u informatie ?



PersoPoint ?

- Onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)
- is belast met het beheer van de personeelsadministratie en de 

salarissen van werknemers van de federale overheid

Missie
Als betrouwbare partner van de federale overheid en haar 
medewerkers zorgt PersoPoint voor een efficiënte, klantgerichte en 
kwaliteitsvolle administratie van personeel en salarissen.

Presentator
Presentatienotities
Voor meer informatie:De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit. Het project past binnen de context van de 'redesign' van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014.




Waarom PersoPoint?

• Besluit van de Ministerraad 4/03/2016
« De Ministerraad ging akkoord met een gefaseerde en verplichte 
centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale 
diensten die gebruik maken van de diensten van de voormalige 
CDVU. »

• Nieuwe loonmotor vanaf 01/04/2020
Alle federale diensten en andere klanten betaald door de voormalige 
CDVU moeten bij PersoPoint aan boord komen voor hun 
personeelsadministratie en worden gekoppeld aan de nieuwe 
loonmotor voor de berekening en het betalen van wedden.

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:
De uitdaging van PersoPoint is het beheren van de volledige administratie van personeel en salarissen van het federale overheidspersoneel als onderdeel van het Federal Power Optimization Program (redesign). 
Wat de salarisadministratie betreft, zullen alle overheidsdiensten die gebruik maken van de ex-CDVU verplicht worden om bij PersoPoint aan te sluiten.




Organisatie binnen PersoPoint

PERSOPOINT

TEAM 
BOSA - MI

TEAM ECO

TEAM MOB
+ RCC

TEAM  JUS
TEAM 

REGIE DER 
GEBOUWEN

+ FAGG + 
WHI

TEAM
BELSPO-

FWI

2 TEAMS
BINNENLAN
DSE ZAKEN

TEAM …

Presentator
Presentatienotities
Nieuwe klanten toevoegen!!!




Wie zal SCOPE & SAGO gebruiken?

IEDEREEN

GEBRUIKERS =
ALLE 

MEDEWERKERS 
VAN klant

« P&O KLANT » =
CONTACTPUNT 

BIJ DE HR DIENST

PERSOPOINT =
TEAM 

Dossierbeheerders

Presentator
Presentatienotities
De dia voor de nieuwe client wijzigen!!!
Welke klantWelk team dossierbeheerders



Wat betekent dit voor jou?

• Procedures worden gedigitaliseerd!

• 2 toepassingen gebruiken:
SCOPE :
– Indienen van verlofaanvragen of afwezigheden 
– Uw persoonlijke gegevens wijzigen
– Uw persoonlijke digitale personeelsdossier bekijken
SAGO :
– Contact nemen met de dossierbeheerders van PersoPoint
– Bepaalde aanvragen indienen



SCOPE



Wat is SCOPE? 

• Toepassing die beschikbaar is voor alle gebruikers 
en leidinggevenden

• Toegankelijk 7/7 dagen
• Verbinding maken via e-ID of Token of

Waarom moet je SCOPE gebruiken?
• Uw persoonlijke gegevens kunnen bewerken en 

bekijken
• Om bijna alle afwezigheden aan te vragen
• Uw digitaal personeelsdossier te consulteren

Presentator
Presentatienotities
Pour info:SCOPE is het personeelsbeheersysteem van PersoPoint. Vanuit de selfservicemodule (ESS/MSS) heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te beheren en verlofverzoeken in te dienen.
Het is een essentieel instrument voor een professionele en moderne benadering van human resources management op federaal niveau.



1. SCOPE 
(https://scope.belgium.be)

2. Het intranet van de organisatie

3. Website PersoPoint
(https://persopoint.be/nl)

4. Fedweb
(https://fedweb.belgium.be/nl/online_diensten/online_ehr)

Hoe maak ik verbinding met SCOPE?

https://scope.belgium.be/
https://persopoint.be/nl
https://fedweb.belgium.be/nl/online_diensten/online_ehr


Persoonlijke gegevens aanpassen of 
toevoegen

- Adres
- Telefoonnummers
- E-mailadres (privé)
- Contactpersonen voor noodgevallen
- Burgerlijke staat
- Persoonlijke bankrekeningen
- Samenstelling van het gezin: alleen raadplegen !
-

Voor sommige gegevenswijzigingen moet u via SAGO gaan (zie verder).

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Adreswijzigingen kunnen in de toekomst worden geregistreerd
Telefoonnummers : altijd internationale notatie gebruiken. Geef altijd een voorkeur aanAdres e-mail : alleen privé-e-mailadressen kunnen worden verwijderd of toegevoegdVerandering in burgerlijke staat: attest nog steeds nodig! Opladen via SAGO of via digitaal personeelsdossier (zie verder)
Bankrekening : kan alleen worden gewijzigd tussen de 1e en 15e van de maandContactpersonen voor noodgevallen : geef altijd een voorkeur aan



Persoonlijke gegevens aanpassen of 
toevoegen



IN DE PRAKTIJK
Het adres wijzigen: Klik op het potlood 

om het adres te 
wijzigen

Erika BENTINCKX

Klik op “Toevoegen” om 
een nieuw type adres 

toe te voegen

Presentator
Presentatienotities
Domicilie: je kunt geen domicilie-adres toevoegen, maar wel wijzigen via het potloodje.Post: je kunt dit adres zelf toevoegen of bewerken (via het potloodje) indien het reeds bestaat.Je kunt zelf geen adressen verwijderen. Indien een postadres bv. niet langer van toepassing is, dien je contact op te nemen met jouw dossierbeheerder. Eens je op toevoegen klikt of op bewerken (het potloodje), kan je zelf een adres aanmaken/wijzigen:



Afwezigheid

In SCOPE kan dat:
• Afwezigheden aanvragen of Afwezigheden die je al 

hebt ingediend aanpassen of verwijderen
• Een ziekte of ongeval registreren (enkel als de interface tussen 

Medex en SCOPE geactiveerd is)

• Uw aanvragen raadplegen
– Historiek van afwezigheidsaanvragen
– Historiek van ziekte/ongeval
– Maandelijkse kalender

• De tellers consulteren
– Saldo afwezigheid



Vraag om afwezigheid

• Afwezigheden zijn onderverdeeld in 4 
verschillende WORKFLOWS

• Volgens de workflow van de afwezigheid die je 
wilt aanvragen, moet je SCOPE en/of SAGO
gebruiken.

Presentator
Presentatienotities
Wat is een Workflow ?  De meeste taken van een dossierbeheerder bij het beheer van afwezigheden van werknemers maken deel uit van een proces dat uit verschillende etappes bestaat en waarbij de medewerking van verschillende personen vereist is. Workflows zijn de validatiepaden van een afwezigheid, van gegevensinvoer tot de effectieve toestemming om verlof op te nemen. Concreet zal in SCOPE een verlofaanvraag worden ingediend, zal de leidinggevende dit verzoek goedkeuren en zal de dossierbeheerder in bepaalde gevallen ook zijn akkoord moeten geven. 



WORKFLOW 1
Introductie van een afwezigheid waarvoor de 
beslissing uitsluitend bij de chef ligt

INVOERING VAN DE 
AANVRAAG IN 

WERKINGSSFEER

DE CHEF 
ACCEPTEERT OF 

WEIGERT

DE WERKNEMER WORDT OP DE 
HOOGTE GEBRACHT VAN DE 

BESLISSING

DE CHIEF 
ONTVANGT HET 
VERZOEK VIA e-

MAIL

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunt:In deze workflow dient de gebruiker een verlofaanvraag in via Self Service (ESS). De goedkeuring van de functionele of hiërarchische chef is vereist. De verschillende actoren worden per e-mail geïnformeerd over de goed te keuren verzoeken: de chef over de aanvraag, de medewerker over de beslissing.



Voorbeelden van afwezigheid 
WORKFLOW 1

• Jaarlijks verlof
• Recup. Prikklok + Extra en recuperaties

• Verlof wegens overmacht
– Overmacht door ziekte/ongeval in het gezin
– Overmacht door onvoorzien omstandigheid op de weg van of naar het werk

• Syndicaal verlof
– SV uitvoering van prerogatieven
– SV deelname van overlegcommissies

• Afstaan van bloed
– Donatie van beenmerg
– Orgaan/weefseldonatie
– Bloeddonatie/bloedplaatjes/plasma

Presentator
Presentatienotities
Type afwezigheid WORKFLOW 1:Bijkomende prestatiesOverdracht jaarlijks vakantieJaarlijks VakantieverlofRecup niet-prikklokExternen: jaarlijkse vakantieRecup+uitz.(zonder quota)Spaarpot jaarlijkse vakantieRecup prikklokRec.prikklok – spec. prest.Te compenserenDV Algemeen (feest/sportdag)DV Onv.Overm.ArbeidswegongevalDienstact onthaal en opleidingDV examen of selectieDV: vertrek bij ziekteDV: staking openbaar vervoerDV buitenlandse zendingenDeelname assisenjuryPrestaties civiele beschermingOvermacht ziekte/ongeval gezinUV begeleid personen handicap enzUV begeleid sporters paralymp.Afstaan beenmergAfstaan organen/weefselsGeven bloed/plaatjes/plasmaMOB Overm. z/o gezin CONPrenatale medische onderzoekenExternen: andere afwezigheidExternen: ziekteSV vakbondsprerogatievenSV deelname overlegcomitésDV infosessie vakorganisatieSV deelname interne comités



IN DE PRAKTIJK
Verlof aanvragen:



IN DE PRAKTIJK
Verlof aanvragen: Begindatum van 

afwezigheid

Een type afwezigheid 
selecteren

Selecteer de gewenste 
afwezigheid

Klik op de knop 
‘Prognosesaldo'

Wanneer het proces is voltooid, wordt de zin “U kunt dit afwezigheidsverzoek 
indienen' weergegeven en kunt u het verzoek indienen.

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:
Een sterretje(*) geeft een verplicht veld aan. Het is niet mogelijk om de verlofaanvraag in te dienen als een veld leeg blijft.
Het formulier is dynamisch, het betekent dat je best de volgorde velden en knoppen respecteert bij het invullen (van boven naar beneden).
Opmerkingen aanvrager: Je kunt opmerkingen meegeven voor de persoon die het verlof goedkeurt.Je kunt vervolgens de volgende acties uitvoeren voor de afwezigheid:
Indienen: het verlof wordt verzonden ter goedkeuring.Opslaan voor later: de verlofaanvraag wordt bijgehouden én dus niet ingediend. De opgeslagen verlofaanvragen vind je terug in de component ‘Historiek verlofaanvragen’.



TER INFO
Geef het verlof saldo weer:
Het is mogelijk om de teller van deze afwezigheid 
te controleren, klik op "Prognosedetails bekijken"

Klik op deze link om 
de teller te zien

Presentator
Presentatienotities
�



VOOR INFO
Geef het verlofsaldo weer:

Het saldo, rekening 
houdend met de 

aanvraag

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunt:Gebruik de link 'Terug naar verlofaanvraag' om uw aanvraag af te ronden.




IN DE PRAKTIJK
Verlof aanvragen:

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:De bevestiging van de aanvraag geeft de details van de verlofaanvraag weer.



WORKFLOW 2
Indienen van een afwezigheid waarbij een attest 
nodig is

AANVRAAG INDIENE 
IN SCOPE

PERSOPOINT 
HANDELT DE 

AFWEZIGHEID

MEDEWERKER WORDT OP HOOGTE GESTELD

ATTEST WORDT OPGELADEN BIJ DE AANVRAAG
OF

LATER IN HET DIGITALE PERSOONSDOSSIER

CHEF KEURT GOED

CHIEF ONTVANGT EEN 
e-MAIL VAN DE 

AANVRAG

CHEF KEURT AF

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:In workflow 2 dient de gebruiker een verlofaanvraag in via Self Service (ESS). De goedkeuring van de functionele of hiërarchische chef is vereist. Als het verzoek wordt geweigerd, stopt de workflow. In dit geval ontvangt het PersoPoint-team geen e-mail.Als de aanvraag wordt goedgekeurd door de functionele of hiërarchische chef, gaat de workflow door naar PersoPoint. Als de casemanager de aanvraag goedkeurt, wordt deze verwerkt in het verwerkingsproces dat de tellers beïnvloedt.Met andere woorden, een attest is nodig, maar vormt geen belemmering voor het functioneren van de workflow. Het functionele hoofd of het hiërarchische hoofd kan altijd zijn goedkeuring geven, ongeacht de noodzaak van het attest. Hetzelfde geldt voor de dossierbeheerder.



Voorbeelden van afwezigheid 
WORKFLOW 2

- Omstandigheidsverlof
- Huwelijk
- Overlijden
- Priesterwijding
- Plechtige communie
- Feest vrijzinnige jeugd

- Verlof voor dwingende redenen
- Dwingende reden familiaal belang STAT (onbetaald))
- Dwingende redenen familiaal belang CON (onbetaald 10 dagen)

- Vaderschapsverlof
- …

Presentator
Presentatienotities
Type afwezigheid WORKFLOW 2:Educatief verlof max. 120 uurDV Pers.Redenen (divers)DV SollicitatieverlofHuwelijk/wet.samenw. ambtenaarHuwelijk / wet.samenw. kindHuwelijk/wet.samenw. 2de gr eaOverlijden 1e graadOverlijden 2/3 gr inwonendOverlijden 2/3 gr nt-inwonendVerandering van standplaatsPriesterwijding kind/partnerPlechtige communieFeest vrijzinnige jeugdOproep als getuigeLid stem- of opnemingsbureauVaderschapsverlof 10dVaderschapsverlof contractueelKandidaatstelling verkiezingenDwingende reden fam.belangVerlof dwingende reden (CON)Verlof voor sociale promotieDV politiek verlof 2d



IN DE PRAKTIJK
Verzoek om omstandigheidsverlof:

Begindatum van 
afwezigheid

Selecteer de soort 
en daarna de naam 

van het verlof

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Een asterisk (*) geeft een verplicht veld aan. Het is niet mogelijk om een verlofaanvraag in te dienen als een veld leeg blijft.Het formulier is dynamisch, dit houdt in dat u de volgorde van de velden en knoppen respecteert bij het invullen (van boven naar beneden).



IN DE PRAKTIJK
Verzoek om omstandigheidsverlof:

Einddatum van 
afwezigheid

Klik op de knop 
« Prognosesaldo »

Wanneer het proces is voltooid, wordt de zin “U kunt dit afwezigheidsverzoek 
indienen” weergegeven en kunt u het verzoek  indienen.

Dit veld invullen voordat u 
de knop 

« Prognosesaldo » 
indrukt

Presentator
Presentatienotities
Aadachtspunten:Begindatum: van de aan te vragen afwezigheden.Filteren op soort : kunt u afwezigheden filteren.Naam afwezigheid: wanneer je een andere categorie dan ‘alles’ gekozen hebt, zie je enkel de afwezigheden uit die categorie. Indien je ‘Alles’ gekozen hebt, zie je alle afwezigheden die je via ESS kan aanvragen. Eens de afwezigheid geselecteerd is, verschijnen nieuwe velden:Einddatum : van de gevraagde afwezigheid.Een halve dag? : “Geen – dus volledige dag” impliceert dat je de aangevraagde periode in volledige dagen neemt. ‘Alle dagen’ impliceert dat je voor de volledige periode halve dagen verlof neemt.Voormiddag/Namiddag : enkel in te vullen indien je halve dagen verlof neemt. Je vult de halve dag in dat je afwezig bent.Voor bepaalde afwezigheden dien je het verlof aan te vragen in uren. Dit doe je door eerst in het veld “Halve dagen?” “Alle dagen te selecteren”. Vervolgens verschijnt er voor die specifieke afwezigheid een extra veld ‘Aantal uren alle dagen’.Prognosesaldo: afhankelijk van de afwezigheid, is deze knop aanwezig. Je dient op deze knop (indien aanwezig) te klikken, alvorens het verlof in te dienen.De link “Prognosedetails bekijken” verschijnt van zodra je op de knop “Prognosesaldo” hebt geklikt. Achter deze link vind je het resultaat van de tellers waarbij alle afwezigheden (ook die van de toekomst) van dat verloftype in rekenschap zijn gebracht.



WORKFLOW 3
Chef wordt op de hoogte gebracht en PersoPoint 
handelt de afwezigheid af

AANVRAAG 
INDIENEN
IN SCOPE

PERSOPOINT 
HANDELT DE 

AFWEZIGHEID AF

MEDEWERKER EN CHEF 
WORDEN OP DE HOOGTE 

GESTELD

CHEF WORDT OP DE 
HOOGTE GEBRACHT

ATTEST ?

ATTEST WORDT OPGELADEN BIJ DE AANVRAAG
OF

ULTERMENT IN HET DIGITALE PERSOONSDOSSIER

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:In workflow 3 dient de gebruiker een verlofaanvraag in via ESS. Het PersoPoint-team ontvangt een bericht met de mededeling dat een attest vereist is. De dossierbeheerder keurt de verlofaanvraag goed en dit wordt verwerkt in het proces dat de tellers zal aanpassen.De functionele of de hiërarchische chef wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de goedgekeurde verlofaanvraag.



Voorbeelden van afwezigheid 
WORKFLOW 3

- Staking personeelslid
- Opvangverlof adoptie

- Adoptieverlof publiek sector
- Adoptieverlof contractuelen
- Pleegzorgverlof CONTRACTUELEN
- Pleegzorgverlof
- Opvangverlof

Presentator
Presentatienotities
Afwezigheden WORKFLOW 3:Staking personeelslidAdoptieverlof publieke sectorAdoptieverlof contractuelenOpvangverlofPleegzorgverlof CONPleegzorgverlof



IN DE PRAKTIJK
Het aanvragen van een adoptieverlof:

Attest is vereist. Er verschijnt een knop "Document 
opladen"!



IN DE PRAKTIJK
Een attest laden tijdens een verlofaanvraag:

Presentator
Presentatienotities
Klik op « Bladeren » om een document te vinden.



IN DE PRAKTIJK
Een attest laden tijdens een verlofaanvraag:

Presentator
Presentatienotities
Klik op “Bladeren” om toegang te krijgen tot uw documenten.




IN DE PRAKTIJK
Een attest laden tijdens een verlofaanvraag:

Selecteer het attest in 
PDF-formaat

Presentator
Presentatienotities
Zoek naar het attest. AANDACHT : moet een PDF zijn.Het document selecteren .
Klik op de knop "Openen“.



IN DE PRAKTIJK
Een attest laden tijdens een verlofaanvraag:



IN DE PRAKTIJK
Een attest laden tijdens een verlofaanvraag:

Het document 
wordt geladen!

Vul de "Categorie", "Subcategorie" 
en "Documentnaam" in 

(vervolgkeuzelijsten)

De datum van het 
attest opnemen



IN DE PRAKTIJK
Een attest laden tijdens een verlofaanvraag:

Het attest wordt opgenomen in 
het Digitaal Persoonlijk Dossier

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:De knop "OK" moet worden geactiveerd om het laden van het attest af te ronden.




IN DE PRAKTIJK
Het aanvragen van een adoptieverlof:

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:In het gedeelte “Opmerkingen aanvrager” worden aanvullende gegevens opgevraagd. Vul deze gegevens in voordat u doorgaat.Wanneer de knop “Prognosesaldo" aanwezig is, moet u erop klikken om:- Controleer of je nog genoeg dagen hebt- Heb je recht op deze afwezigheid?- Overlappende periode?U kunt het verzoek indienen door de knop “Indienen" te activeren.De afwezigheid wordt pas naar de chef of naar PersoPoint gezonden wanneer ze wordt “ingediend” (dus nog niet wanneer ze wordt opgeslagen voor later.



SAMENGEVAT
• Als de knop « Prognosesaldo » aanwezig is, moet u deze activeren.

– Controleer of je nog genoeg dagen hebt.
– Heb je recht op deze afwezigheid ?
– Overlappende periode ?

• Afwezigheid wordt pas naar de chef of PersoPoint gestuurd als het is 
ingediend (dus niet wanneer het is geregistreerd!)

• SCOPE houdt automatisch rekening met uw werkkalender, 
feestdagen, bruggen en compensatiedagen

• Als een attest vereist is, verschijnt er een knop « Document opladen » 
op de aanvraag. 

Presentator
Presentatienotities
Cette dia est-elle indispensable?



WORKFLOW 4
Indienen van een aanvraagformulier via SAGO

INTRODUCTIE VAN 
DE VRAAG IN SAGO

PERSOPOINT 
HANDELT DE 

AFWEZIGHEID AF

MEDEWERKER EN CHEF WORDEN 
OP DE HOOGTE GESTELD

AANVRAAGFORMULIER VIA SAGO

MET DE GOEDKEURING 
VAN ALLE BETROKKEN 

PARTIJEN

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Voor de 4de workflow kan de gebruiker niet zelf zijn verlofaanvraag indienen in SCOPE. Dit moet gebeuren via SAGO.Een attest is noodzakelijk, maar is geen voorwaarde voor het goede verloop van de workflow. De functionele of de hiërarchische chef en de betrokken gebruiker ontvangen een e-mail wanneer de aanvraag werd goedgekeurd.



- Loopbaanonderbreking
- Algemeen stelsel
- Medische bijstand
- Ouderschapsverlof
- Deeltijds 50+
- Vrijwillige schorsing contract

- Deeltijds tewerkstelling 4/5
- …

Voorbeelden van afwezigheden
WORKFLOW 4

Presentator
Presentatienotities
Afwezigheden van type WORKFLOW 4 : De afwezigheden die niet behoren tot Workflow 1, 2 et 3:Telewerk en aanpassing van de telewerkdag (vast of occasioneel)Gedeeltelijke of gehele arbeidsduurvermindering (bv: loopbaanonderbreking, vierdagenweek, ouderschpasverlof, …)Zwangerschap (zwangerschpasattest, bevallingsattest of formulier van mutualiteit)Vervroegde werkhervatting na ziekteperiodeAanpassing werkrooster (structureel of uitzonderlijk)Kabinetsverlof of syndicaal verlof als permanent afgevaardigdeVerschijning voor pensioencommissiePensioen (voor of na 65 jaar)



Ziekte / ongeval 
(enkel indien interface tussen Medex en SCOPE geactiveerd is)

AANVRAAG ZIEKTE VOOR 9:00

INBELTOOL
Interactief IVR
02 746 77 77

SCOPE

Chef heeft de 
mogelijkheid om 
controle te vragen 

OF

Opvolgen van 
de ziekte

Presentator
Presentatienotities
Opgelet : alleen wanneer de MEDEX interface wordt gebruikt.



Ziekte via SCOPE

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Breadcrumb is een secundair navigatiesysteem dat de gebruiker laat zien waar ze zich in de app bevinden.



Ziekte via SCOPE Vul het 
formulier in

U kunt een adres 
wijzigen, 

toevoegen of 
verwijderen

Jannie VANDELAAR

Fantasiostraat 2
1000 Brussel

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Als u de duur van de afwezigheid niet weet, kan deze later worden ingevuld.Selecteer het adres waarop u beschikbaar zult zijn in het geval van een controle door een medische controleur van Medex. Verblijft u tijdens uw afwezigheid op een ander adres, dan moet u dat hier aangeven. Dit adres wordt elke dag om 9.15 uur aan Medex meegedeeld en is geldig voor de rest van uw afwezigheid.



Ziekte via SCOPE
Wijziging van de periode

Klik om de periode te wijzigen 
(slechts een paar uur 

beschikbaar)

Jannie VONDELAAR



Ziekte via SCOPE
Pas de gegevens aan

Het controleadres kan 
worden aangepast

Wijzig de periode

Willebroeckkaai 3
1800 Vilvoorde

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:De einddatum voor afwezigheid kan alleen worden aangepast voor een toekomstige datum.Een vroege terugkeer moet worden gemeld via SAGO.Het controleadres moet vóór 9.15 uur geregistreerd zijn.



Afwezigheden wijzigen, verwijderen en 
raadplegen

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Maandkalender: raadpleeg afwezigheden en werkkalenderHistoriek van afwezigheidsaanvragen: raadpleeg, wijzig of verwijder afwezigheidsaanvragenSaldo afwezigheid:: check tellers



Raadpleeg afwezigheden

• Historiek verlofaanvragen

Configureer de parameters 
van een zoekopdracht. Klik 

vervolgens op 
“Vernieuwen".

Presentator
Presentatienotities
Afwezigheden bekijken, wijzigen of verwijderen (behalve ziekten):Alle afwezigheden die in een bepaalde periode zijn geregistreerd (aangegeven in de velden ‘Van’ en ‘Tot’) worden weergegeven. U kunt de periode wijzigen door de datums in de velden te wijzigen.Klik op "Vernieuwen" om de pagina te verversen om de afwezigheden voor de nieuwe periode weer te geven.



Raadpleeg afwezigheden

• Historiek verlofaanvragen

Status: ingediend, 
goedgekeurd, in behandeling, 
teruggestuurd en geweigerd

Navigeer door de 
verschillende 

pagina's

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Status: volgende opties zijn mogelijk: Ingediend, Gefiatteerd, Wachtend op fiat, Terug (teruggezet) en Afgewezen (afgekeurd).Begin- en einddatum: van de geregistreerde afwezigheid.Aangevraagd door:* ‘Verlofaanvraag werknemer’: je hebt dit verlof zelf aangevraagd hebt via selfservice.* ‘Beheerder afwezigheidsmutatie’ impliceert dat je dossierbeheerder dit voor jou heeft ingevoerd.De knoppen 'Wijzigen' (wijzigen) en 'Verwijderen' (verwijderen) zijn te zien afhankelijk van de situatie.



Raadpleeg afwezigheden

• Historiek verlofaanvragen

Zie detail van 
afwezigheid

Bewerken een 
aanvraag

Verwijder een 
aanvraag

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Bew. (bewerken): dit laat je toe om je verlof in te dienen wanneer je dat had “opgeslagen voor later” of de aanvraag te annuleren.Je kunt als werknemer een verlof niet bewerken wanneer:de afwezigheid is ingediend door de dossierbeheerdereen verlof gefiatteerd (goedgekeurd is)het verlof door je dossierbeheerder teruggezet is naar de chef.Verwijd.: je kunt bepaalde afwezigheden verwijderen (dit heeft hetzelfde resultaat als annuleren via de knop bewerken).



Afwezigheden wijzigen, verwijderen en 
raadplegen
• Maandrooster

Geef de maand 
en het jaar om 

te bekijken

Configureer 
het 

beeldscherm

Presentator
Presentatienotities
Raadpleeg het werkschema en afwezighedenU geeft de maand aan waarvoor u de maandkalender wenst te verkrijgen. De huidige maand wordt automatisch weergegeven.Met de criteria "Vorige maand" en "Volgende maand" kunt u de maand wijzigen zonder het criterium "Maand" te wijzigen.“Begintijd" en "Eindtijd": worden niet gebruikt!



Afwezigheden wijzigen, verwijderen en 
raadplegen
• Maandrooster

Afwezigheden
(kleur en code zie legenda)

Werkschema

Presentator
Presentatienotities




Afwezigheden wijzigen, verwijderen en 
raadplegen

• Maandrooster Overzicht van informatie 
verdeeld over twee regels

De specifieke 
codes en hun 

kleuren

Judith VONDELAAR

Presentator
Presentatienotities
Overzicht van informatie verdeeld over twee regels:Bovenste rij: afwezighedenOnderste rij: werkkalender en feestdagenkalender. De te presteren dagen / uren worden weergegeven in decimalen (7.60 = 7:36). Dagen waarop niet gewerkt is, worden weergegeven met een koppelteken (-).



Afwezigheden wijzigen, verwijderen en 
raadplegen

• Afwezigheidssaldi

Jannie VONDELAAR

Presentator
Presentatienotities
Tellers weergeven afwezigheden:U moet klikken op de knop "Afwezigheidssaldi tonen“!



Afwezigheden wijzigen, verwijderen en 
raadplegen

• Afwezigheidssaldi

Het saldo is dat 
op de in deze 

kolom 
aangegeven 

datum

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:De datum in de kolom “Opgenomen tot" hangt af van het type afwezigheid.Bij het aanvragen van verlof dat resulteert in een vermindering van het jaarlijkse verlof (bijvoorbeeld een vrijwillige vierdaagse week), moet het verlof opnieuw worden berekend. In dit geval zijn de herberekende saldi alleen beschikbaar in deze componenten de dag na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de registratie van het thematisch verlof.



Digitaal personeelsdossier

• Alle documenten uit je personeelsdossier werden gedigitaliseerd en 
kunnen op ieder moment door jou geraadpleegd worden.

• Wanneer een dossierbeheerder van PersoPoint of een 
contactpersoon van jullie “P&O dienst” een document toevoegt, 
ontvang je een e-mail.



Digitaal personeelsdossier

• Raadpleging van het Digitaal PersoneelsDossier(DPD)
• Afwezigheidsattesten laden na het verzoek in SCOPE



Consulteren van het digitale 
personeelsdossier

Zoekinstellingen

Om het document te 
openen



Consulteren van het digitale 
personeelsdossier

Filteren op 
categorie



Toevoegen van een document

Activeer de 
knop 

« Bladeren"

Presentator
Presentatienotities
Cliquez sur « Paginer » pour ajouter un document.



SAGO



Wat is SAGO?

• Applicatie is beschikbaar voor alle gebruikers
• 7/7 dagen toegankelijk
• Via e-ID of Token of

Waarom moet u SAGO gebruiken?
• Aanvraagformulieren voor wijzigingen in gezinssamenstelling, 

loonsimulatie, woon- werkverkeer, bepaalde verloven die niet via 
SCOPE kunnen aangevraagd worden, …

• Attesten opladen
• Een vraag stellen
• Je eigen tickets opvolgen



1. SAGO 
https://bosa.service-now.com

2. Intranet

3. Website PersoPoint
https://persopoint.be/nl

4. Fedweb
https://fedweb.belgium.be/nl/online_diensten/persopoi
nt-sago

Hoe verbinding maken met SAGO?

https://bosa.service-now.com/
https://persopoint.be/nl
https://fedweb.belgium.be/nl/online_diensten/persopoint-sago


Hoe moet je dat doen ?

Een plus voor de gebruiker

• Mogelijkheid om een document en / of een opmerking toe te voegen

• Er wordt systematisch een ticket aangemaakt bij PersoPoint en de 
medewerker ontvangt een e-mail met een samenvatting van de aanvraag

• Mogelijkheid om de status van de aanvraag op te volgen

• Mogelijkheid om deel te nemen aan een kleine tevredenheidsenquête



Hoe werkt SAGO?

Een formulier 
invullen, een 
aanpassing 
doen, een 

aanvraag maken

Een ticket is 
opgemaakt

Ontvangst 
bevestiging van 
opmaak ticket 

per e-mail

Ticket opvolgen 
in SAGO

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:De applicatie werkt als een mailbox. Wanneer u een verzoek verzendt, ontvangt het team dossierbeheerders een e-mail in de vorm van een "ticket" om te verwerken. U ontvangt een bericht met een samenvatting van het verzoek dat u heeft gedaan. Wanneer een PersoPoint-dossierbeheerder uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een nieuw bericht. De laatste bevat een hyperlink om u te identificeren in de applicatie, waar u het volledige antwoord van de dossierbeheerder vindt.



Voorstelling (EndUser)
SAGO – homepage Profiel: 

beeldaanpassing, taal 
en uitloggen

Zoek op: 
trefwoord, 

formulier of 
ticket

Mijn laatste 
verzoeken

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Het is mogelijk om te zoeken op:- een formulier- een ticket- een persoon- Bronnen -> De databank zal later gebruikt  worden om links naar het proces, hulp, etc. te plaatsen.



Voorstelling (EndUser)
SAGO – Homepage

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:In de rechterbovenhoek (« Pofiel ») kun je de foto (avatar) en de taal aanpassen en uitloggen.Daarnaast zie je het aantal tickets in behandeling. Klik op « aanvragen » om de tickets te tonen.



Voorstelling (EndUser)
SAGO – Homepage

Naar de 
HR-

catalogus

Mijn open 
HR-zaken

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Onderaan het venster vindt u hyperlinks naar SCOPE, de Fedweb-, PersoPoint- en MyMinfin-sites.



HR catalogus

Frequente vragen: lijst 
van de meest 

gebruikte formulieren

Jannie VONDELAAR

Categorieën: 
hiermee kunt u een 
formulier vinden via 

de categorie

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:In de HR-cataloog zijn alle formulieren onderverdeeld per categorie.Naast een categorie vind je een nummer dat het aantal beschikbare formulieren aangeeft.



HR catalogus

Door op “Details weergeven" 
te klikken, ziet u alle 

verzoeken verschijnen

Door op een 
categorie 
(aan de 

linkerkant) te 
klikken, 

worden de 
bijbehorende 
vragen aan 

de 
rechterkant 

geopend

Jannie VONDELAAR



HR catalogus
De formulieren: Lijst met bij 

te voegen 
documenten

Velden met "*" 
zijn verplicht

Om een 
sluiting te 

bevestigen

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Door op een verzoek te klikken, wordt het formulier geopend. Velden met een "*" zijn verplichte velden. Ze staan onderaan de pagina. De andere velden zijn vrij of met een vervolgkeuzelijst of met een kalender.Boven de pagina onder de titel staan de bij te voegen documenten, de link hiervoor staat onderaan de pagina.Via de knop “Indienen" wordt het ticket naar de dossierbeheerders gezonden.



HR catalogus
Tickets:

Berichten die je 
hebt verzonden

Inkomende 
berichten Ticketstatus

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Nadat u het ticket heeft verzonden, wordt u doorgestuurd naar een pagina met een overzicht van het ticket met een tijdlijn.Rechts zie je de berichten die je zelf naar PersoPoint hebt gezonden.Aan de linkerkant zijn de antwoorden of de berichten die de dossierbeheerder u terugzendt.Uiterst rechts kunt u de status van uw ticket volgen:- Open: nog niet geraadpleegd door de dossierbeheerder- Toegewezen: dossierbeheerder die zal verwerken- In behandeling: in verwerking door de dossierbeheerder- In afwachting: wacht op informatie van de klant- Gesloten voltooid: het ticket is gesloten- Wachten op acceptatie: de dossierbeheerder heeft geantwoord op de persoon die het ticket heeft ingediendDe persoon die het ticket heeft uitgegeven heeft 10 werkdagen om aan te geven of hij tevreden is met de reactie van de bestandsbeheerder. Zonder reactie wordt het ticket na 10 werkdagen automatisch gesloten.



HR catalogus
« Mijn cases »:

Lijst met 
openstaande 

tickets Lijst met 
gesloten 
tickets

Lijst met tickets 
in afwachting 
van acceptatie

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Op de homepage vind je een link naar je eigen open of gesloten tickets."Mijn open HR-cases": lijsten van mijn huidige tickets"Mijn HR-cases wachten voor acceptatie": lijsten met mijn tickets "wachten op acceptatie"."Mijn gesloten HR-cases": lijsten van mijn "gesloten" tickets.“Mijn enquêtes”: tevredenheidsenquête over HR-vraag



Aanpassen of toevoegen van persoonsgegevens

• In SAGO kan je een aanvraag indienen om volgende persoonsgegevens te 
wijzigen of toevoegen

- Gezinssamenstelling(een persoon toevoegen, wijzigen of verwijderen)

- SELOR certificaat

- Woonwerkverkeer

- Cumulaanvraag

- Telewerk



• In SAGO

Aanpassen of toevoegen van persoonsgegevens

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Alle aanvraagformulieren in SAGO werken op een vergelijkbare manier.



IN DE PRAKTIJK
Voeg een gezinslid toe:

Hiermee kunt u een 
document 
bijvoegen

Geef aan of u wilt 
toevoegen, 

wijzigen of een 
persoon 

schrappen

Geef aan of de 
persoon met een 

handicap

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Geef aan of u een persoon wilt toevoegen, wijzigen of verwijderen.Als u een partner toevoegt wiens inkomen uw eigen salarisberekening kan beïnvloeden, moet u dit ook aangeven.Geef aan of de betrokkene een handicap heeft.“Opmerking": u kunt aanvullende informatie of vragen invullen aan de bestandsbeheerder.U ontvangt automatisch een e-mail met de samenvatting van uw aanvraag en een hyperlink naar het ticket.Alle andere aanvraagformulieren in SAGO worden op dezelfde manier gebruikt als hierboven beschreven.



WORKFLOW 4: Indienen van een 
aanvraagformulier via SAGO

AANVRAAGFORMULIER MET DE GOEDKEURING 
VAN ALLE BETROKKEN PARTIJEN, INDIENEN VIA 

SAGO

MEDEWERKER EN CHEF WORDEN 
OP DE HOOGTE GESTELD

PERSOPOINT 
HANDELT DE 

AFWEZIGHEID AF

aanvraagformulier  VIA SAGO



- Loopbaanonderbreking
- Algemeen stelsel
- Medische bijstand
- Ouderschapsverlof
- Deeltijds 50+
- Vrijwillige schorsing contract

- Deeltijds werken 4/5

- Stageverlof
- …

Voorbeelden van afwezigheden WORKFLOW 4



« Stel hier je vraag »
U kunt geen geschikt formulier vinden:

Gebruik zoveel mogelijk de juiste 
formulieren!

Presentator
Presentatienotities
Aandachtspunten:Als u het juiste formulier niet kunt vinden (uw vraag behoort niet tot één van de categorieën), kunt u het verzoek "Stel hier je vraag" gebruiken in de laatste categorie "PersoPoint-aanvraag".Probeer echter zoveel mogelijk bestaande secties en formulieren te gebruiken. Het geeft immers vaak aan welke documenten u moet verstrekken of welke informatie in de verplichte velden nodig is om uw verzoek snel en adequaat te verwerken. Het ontbreken van noodzakelijke informatie of documenten kan de verwerking van uw verzoek onnodig vertragen.



Meer info?

• Contactpersonen binnen de organisatie:-
– …

• Waar vind ik informatie over SCOPE en SAGO?
– Handleidingen
– Video's
– P&O service

Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Neem contact op met uw  PersoPoint-bestandsbeheer.
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