HRM-Reviews
Reviews Handleiding voor de
manager

In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan.
U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF).
(PDF)

TIP:
De navigatie in een browser werkt vaak anders dan in een PC-programma.
PC programma. Gebruik daarom altijd
de knoppen van het programma en niet de 'terug' mogelijkheid van de browser.
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1 Inloggen en uitloggen
Inloggen:
U heeft een websiteadres (URL) ontvangen. Voer dit adres in uw browser in.
De inlogpagina verschijnt.

Voer uw naam (user name) en wachtwoord (password) in en klik op Login.
De startpagina wordt getoond.
Uitloggen:
U kunt op ieder moment uitloggen. Rechtsboven op de pagina - achter uw naam - vindt u de link om uit te
loggen.

Als u op Logout heeft geklikt, verschijnt de inlogpagina.
U kunt nu de browser sluiten.

1.1 Uw inloggegevens vergeten
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Klikt u op wachtwoord
wach
vergeten.
Vul in het scherm dat verschijnt uw gebruikersnaam in en klik op Wachtwoord wijzigen. Het nieuwe
wachtwoord wordt per mail toegestuurd.
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Indien u ook uw gebruikersnaam bent vergeten, neemt u contact op met Personeelszaken van uw organisatie.
organisa

1.2 Uw wachtwoord wijzigen
U kunt zelf uw wachtwoord wijzigen, zodra u bent ingelogd.
U klikt op de knop Wachtwoord wijzigen.
wijzigen

Er verschijnt een scherm waarin u eenmaal uw huidige wachtwoord invult en tweemaal uw nieuwe
wachtwoord.
Klik op Versturen om het wachtwoord te wijzigen.
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2 Startpagina
Als u bent ingelogd, dan verschijnt de startpagina. Op de startpagina worden aan de linkerzijde alle
medewerkers getoond. Door op een medewerker te klikken, opent u het medewerkerdossier van waaruit u
kunt beoordelen,
en, een afspraak of een notitie kunt maken.
Aan de rechterzijde vindt u de 5 meest recente afspraken en de 5 meest recente notities.
Vanuit het menu bovenin kunt u een nieuwe beoordeling maken of naar een van de overzichten gaan.

Via de Home knop in de navigatiebalk
avigatiebalk keert u altijd terug naar deze startpagina.

3 Beoordelen
Het belangrijkste onderdeel van Reviews is beoordelen.
Iedere medewerker heeft één of meer competentieprofielen, waarop hij wordt beoordeeld.
U vult per competentie de score in, het systeem
systeem genereert de tekst, die u eventueel kunt aanpassen. Per
competentie kunt u tips voor verbetering selecteren.
De volledige beoordeling kunt u weergeven in een rapport in Word, die voorzien is van een grafiek, zodat u in
één oogopslag de sterke en zwakke kanten van uw medewerker ziet.
Door een beoordeling gereed te melden, kan de beoordeling niet meer bewerkt worden, en zullen er geen
verschillen zijn tussen de ondertekende en de elektronische versie.

Let op!
Sluit een pagina altijd met de knop Sluiten of met de knop Opslaan en nooit met de
'terug' mogelijkheid van de browser. Zo voorkomt u dat gegevens verloren gaan.
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3.1 Selecteren medewerker
Klik op de knop Nieuwe beoordeling.
beoordeling Een nieuwe pagina wordt getoond:

Selecteer in het veld Naam,, de naam van de medewerker die u wilt beoordelen.
De informatie over de medewerker verschijnt op de pagina.

Klik op de knop Beoordeling maken om de beoordelingspagina te tonen.

3.1.1 Medewerker heeft meer dan 1 profiel
Indien een medewerker meer dan één profiel heeft selecteert
selecteert u het profiel waarop u de medewerker wilt
beoordelen.
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Daarna klikt u op de knop Beoordeling maken.

3.1.2 Medewerker heeft geen profiel
Indien een medewerker geen profiel heeft, kunnen geen competenties worden beoordeeld. Neemt u in dit
geval contact op
p met Personeelszaken, zodat zij een competentieprofiel kunnen toevoegen.

Klik op de knop Annuleren om de beoordeling af te breken.

3.1.3 Melding andere beoordeling
Als u een beoordeling voor een medewerker wilt maken, waarvoor u nog een beoordeling in bewerking
bewerki heeft,
verschijnt hiervan een melding:
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U kunt besluiten toch een nieuwe beoordeling te maken, u klikt dan op de knop Maken beoordeling.
beoordeling De
beoordelingspagina verschijnt.
Indien u geen nieuwe beoordeling wilt maken (maar de andere beoordeling wilt bewerken),
bewerken), dan klikt u op de
knop Annuleren.. U keert terug naar de pagina Beoordelingen in bewerking.

3.2 Invullen competenties
Op de beoordelingspagina ziet u de competenties waarop u de medewerker beoordeelt.

Om een competentie in te kunnen vullen klikt u op de hyperlink van de competentie.
De competentiepagina wordt geopend.
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Iedere competentie bestaat uit aspecten met daarachter een waarde van 1 (laag) tot 5 (hoog). Klik met de muis
in de waarde die u de medewerker wilt toekennen.
In het veld Aantekeningen verschijnen zinnen, die gebaseerd zijn op de ingevulde waarden.
Deze zinnen kunt u aanpassen.
Let op!
Pas de zinnen aan als u klaar bent met het invullen van de waarden, omdat anders
uw aanpassingen worden overschreven.
Bij sommige competenties worden niet automatisch zinnen getoond. Deze competenties zijn door
Personeelszaken toegevoegd. U kunt dan zelf de tekst typen.
Bijna alle standaardcompetenties zijn voorzien van tips voor verbetering. Om tips toe te voegen aan de
competentie, klikt u op de knop Bewerken tips.
tips
Een selectiescherm met tips verschijnt. De geselecteerde opties worden in het rechterlijstje getoond. Door op
het kruisje te klikken, verwijdert u een geselecteerde optie. Klik op OK om de selectie te bewaren.

Bent u klaar met selecteren,, dan bevestigt u door op de knop Opslaan te klikken. U keert terug naar de
competentie.
U kunt nu verder met invullen van een andere competentie door op de knop Opslaan en volgende te klikken.
Als u op de knop Opslaan klikt, bewaart u de gegevens en gaat u terug naar de beoordelingspagina.
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3.3 Invullen overige velden
Onder de competenties vindt u op de beoordelingspagina een aantal velden die u kunt invullen:

Indien er belemmerende factoren zijn geweest, waardoor de beoordeling lager is uitgevallen dan verwacht,
verw
dan kunt u dat in het veld Belemmerende factoren invullen.
U kunt ook gegevens over het ziekteverzuim kwijt:
- in het veld Aantal meldingen geeft u aan hoevaak de medewerker afgelopen periode zich heeft ziekgemeld;
- in het veld Aantal dagen geeft u aan hoeveel dagen de medewerker in totaal afgelopen periode ziek is
geweest;
- u kunt een toelichting geven in het veld Toelichting.
De tips voor verbetering worden getoond, indien u tips bij competenties heeft geselecteerd. Zie Invullen
competenties.
De datum van het gesprek staat standaard op de datum waarop u de beoordeling maakt. U kunt deze datum
wijzigen door op de datumselectie achter het veld te klikken.
Afspraken worden getoond, indien u voor de betreffende
betreffende medewerker afspraken heeft gemaakt en die
afspraken nog niet gereed zijn.
Overige opmerkingen is een vrij tekst veld. De tekst wordt in het rapport getoond bij de eindbeoordeling.

3.4 Maken rapport
U kunt de beoordeling exporteren naar Microsoft Word. Hiervoor
Hierv
klik u op de knop Actie>Maak rapport.
Er verschijnt een melding.

Klik op OK om verder te gaan.
Er wordt een Worddocument gemaakt, dat wordt toegevoegd aan de beoordelingspagina.

U klikt op de hyperlink om het Worddocument te openen.
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3.5 Bewaren beoordeling
U kunt de beoordeling bewaren door op de knop Opslaan te klikken.
De beoordelingspagina verandert van bewerkmodus naar leesmodus.
Om terug te keren naar het medewerkersdossier (of overzicht openstaande beoordelingen), klikt u op de knop
Sluiten.
De beoordelingspagina sluit. U kunt een volgende keer verder werken aan de beoordeling door op de
betreffende hyperlink te klikken.

3.6 Gereed melden beoordeling
Indien u geen wijzigingen meer wilt aanbrengen in de beoordeling, klikt u op de knop Actie>Gereed
Actie>Ge
melden.
Er verschijnt een melding.

Klik u op OK om de beoordeling gereed te melden of op Annuleren om terug te keren naar de
beoordelingspagina.
Na het gereed melden wordt beoordelingspagina gesloten. U vindt de beoordeling terug in het overzicht
Beoordelingen gereed.. U kunt de beoordeling nog steeds bekijken, maar niet meer bewerken.
TIP
Heeft u de beoordeling per ongeluk gereed gemeld en wilt u de beoordeling nog
kunnen bewerken, neemt u dan contact op met Personeelszaken. De
personeelszaken-login
n beschikt over de mogelijkheid om een beoordeling terug te
zetten in bewerking.

3.7 Andere acties
Vanuit de beoordelings- en startpagina kunt u een afspraak en een notitie toevoegen.
Om een afspraak toe te voegen, klikt u op de knop Actie>Toevoegen afspraak.. De afspraakpagina verschijnt.
Zie Nieuwe Afspraak.
Om een notitie toe te voegen, klik u op de knop Actie>Toevoegen notitie.. De notitiepagina verschijnt. Zie
Nieuwe notitie.

3.8 Beoordelen
en o.b.v. vorige
U kunt een vorige beoordeling als uitgangspunt nemen voor de nieuwe beoordeling. De beoordeling moet
eerst gereed zijn gemeld, wilt u een nieuwe beoordeling ervan maken.
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U opent in het medewerkersdossier de afgesloten beoordeling (of u opent
opent de beoordeling in het overzicht
Beoordelingen gereed).

Vervolgens klikt u op de knop Kopiëren.
Kopiëren

De beoordeling wordt gesloten en het medewerkersdossier wordt getoond.
Er wordt een kopie van de beoordeling gemaakt, met als beoordelingsdatum de actuele datum. De kopie
beoordeling vindt u in Openstaande beoordelingen / Beoordelingen in bewerking.

4 Afspraken
De afspraken die u met uw medewerkers maakt, kunt u in HRM-Reviews vastleggen. Denkt u daarbij aan
opleidingsplannen en andere ontwikkeltrajecten, die gebonden zijn aan tijd en die geëvalueerd worden.
De status van de afspraak is inzichtelijk en ook als de einddatum dreigt te verstrijken ziet u dat tijdig.

4.1 Nieuwe afspraak
Om een nieuwe afspraak te maken, opent u het medewerkerdossiergaat; of u gaat naar een van de
overzichten:
- Alle afspraken
- Afspraken openstaand
- Afspraken gereed
afspraak De pagina Resultaten Afspraak verschijnt.
verschijn
Vervolgens klikt u op de knop Nieuwe afspraak.
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De naam van de medewerker is al ingevuld als u de afspraak vanuit het medewerkerdossier maakt (anders
moet u eerst de medewerker selecteren).
U bent verplicht de velden Afspraak/Resultaat en Einddatum in te vullen. De overige velden zijn optioneel.
In
n het veld Toelichting kunt u vrije tekst invullen.
Zie Bijlage toevoegen om een bijlage toe te voegen.
Om de afspraak te bewaren klikt u op de knop Opslaan.. De afspraakpagina wordt gesloten en u keert terug
ter
naar het medewerkerdossier (of de pagina met afspraken).

4.2 Evalueren afspraak
Een afspraak kan tweemaal worden geëvalueerd:

Voor een tussentijdse evaluatie klikt u in de afspraakpagina op de knop Tuss. evalueren,
voor een eindevaluatie, klikt u op de knop Evalueren.
Bij een tussentijdse evaluatie verschijnen volgende velden:

Met de datumselectie achter het veld Datum Evaluatie voegt u een datum toe.
De velden Tussenresultaat en Reden evt. afwijking kunt u naar keuze invullen.
Bij een evaluatie verschijnen de volgende velden:
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Met de datumselectie achter het veld Datum Evaluatie voegt u een datum toe.
De velden Eindresultaat en Reden evt. afwijking kunt u naar keuze invullen.
Om de afspraak te bewaren klikt u op de knop Opslaan.

4.3 Gereed melden afspraak
Om een afspraak gereed te melden, klikt u op de knop Actie>Gereed melden in de afspraakpagina.
Er verschijnt een melding.

Klik op de knop OK om de afspraak gereed te melden.
Het veld Datum afspraak gereed wordt toegevoegd en standaard gevuld met de huidige datum. U kunt deze
datum nog aanpassen door op de datumselectie achter het veld te klikken.
Klik op de knop Opslaan om de gegevens op te slaan en de pagina te sluiten.

Let op!
Een afspraak die gereed is gemeld kan niet meer worden bewerkt.
De afspraak wordt ook niet meer op de beoordeling getoond.

4.4 Verwijderen afspraak
Om een afspraak te verwijderen, opent u de betreffende afspraak en klikt u op de knop Verwijderen.
Verwijderen
Let op!
Er verschijnt geen waarschuwing, de afspraak wordt meteen verwijderd.

4.5 Status van een afspraak
De status van een afspraak ziet u in de volgende overzichten:
- In het overzicht Alle Afspraken vindt u zowel de openstaande als de afgeronde afspraken;
- In het overzicht Afspraken Gereed vindt u de afgeronde afspraken;
- In het overzicht Afspraken Openstaand vindt u de lopende afspraken.
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In de statuskolom vindt u volgende symbolen:
De afspraak is gemaakt en er heeft geen (tussen)evaluatie plaatsgevonden.
plaatsgevon
De afspraak loopt en er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden.
De afspraak loopt en er heeft een evaluatie plaatsgevonden.
De afspraak is gereed gemeld.

Voor het onderwerp van de openstaande afspraken vindt u de volgende symbolen:
De einddatum van de afspraak ligt ver genoeg in de toekomst; de afspraak is "op tijd".
De einddatum van de afspraak verloopt binnenkort; de afspraak is "bijna verstreken";
De einddatum van de afspraak ligt in het verleden; de afspraak is "te laat".

4.6 Bijlage toevoegen en verwijderen
Opent u eerst de betreffende afspraak in het overzicht Alle afspraken of in het overzicht Afspraken
openstaande.
Om een een bijlage toe te voegen, klikt u op de knop Bestand kiezen.. Er verschijnt een scherm waarin u het
bestand kunt selecteren.
Selecteer het bestand en klik op de knop Openen.
Het bestand wordt in de afspraak getoond.

Klik vervolgens op de knop Toevoegen om het bestand toe te voegen aan de afspraak.

De bijlage is toegevoegd en kan worden geopend door op
o de link (filename) te klikken.
Op deze manier is het mogelijk om meerdere bijlagen toe te voegen aan de afspraak.
Een bijlage kunt u verwijderen door op de prullenbak achter het betreffende bestand te klikken.
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5 Notities
Alle - niet tijdgebonden- dingen die u met u uw medewerkers bespreekt en van belang zijn voor de
beoordeling, kunt u vastleggen in een notitie.
Op deze manier bouwt u een volledig personeelsdossier op.

5.1 Nieuwe notitie
Om een notitie te maken, opent u het medewerkerdossier (of u gaat naar het
h overzicht Notities). Vervolgens
klikt u op de knop Nieuwe notitie.
De pagina Notitie verschijnt.

De naam van de medewerker is al ingevuld als u de notitie vanuit het medewerkerdossier maakt (anders moet
u eerst de medewerker selecteren).
Vervolgens vult u de velden Onderwerp en Notitie in.
Zie Bijlage toevoegen voor het toevoegen van bijlage(n).
Om de notitie te bewaren klikt u op de knop Opslaan.. De notitiepagina wordt gesloten en u keert terug naar
het medewerkerdossier of de pagina met notities.

5.2 Verwijderen notitie
Om een notitie te verwijderen, opent u de betreffende notitie en klikt u op de knop Verwijderen.
Verwijderen
Let op!
Er verschijnt geen waarschuwing, de notitie wordt meteen verwijderd.
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5.3 Bijlage toevoegen
evoegen en verwijderen
Opent u eerst de betreffende notitie in het overzicht Notities.
Om een een bijlage toe te voegen, klikt u op de knop Bestand kiezen.. Er verschijnt een scherm waarin u het
bestand kunt selecteren.
Selecteer het bestand en klik op de knop
k
Openen.
Het bestand wordt in de notitie getoond.

Klik vervolgens op de knop Toevoegen om het bestand toe te voegen aan de notitie.

De bijlage is toegevoegd en kan worden geopend door op de link (filename) te klikken.
Op deze manier is het mogelijk om meerdere bijlagen toe te voegen aan de notitie.
Een bijlage kunt u verwijderen door op de prullenbak achter het betreffende bestand te klikken.
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6 Bijzonderheden
Een organisatie is altijd aan veranderingen onderhevig. HRM-Reviews
HRM
probeert hier zo flexibel mogelijk mee
om te gaan.
Daarom is het mogelijk dat medewerkers meer dan één manager kunnen hebben. De huidige manager wordt
zoveel mogelijk informatie geboden.

6.1 Meerdere managers
Indien de medewerker meer dan één manager heeft, kunnen al deze managers
managers kunnen een beoordeling,
afspraak of notitie voor deze medewerker maken en elkaars documenten bewerken. De beoordelingen,
afspraken en notities die een andere manager heeft gemaakt, zijn bij alle managers zichtbaar (en kunnen door
elk van hen bewerkt worden).
Let op!
Indien een medewerker meer dan één competentieprofiel heeft, is het mogelijk dat Manager A
de medewerker beoordeelt op profiel A en Manager B de medewerker beoordeelt op profiel B.
In dit geval zijn er voor de medewerker twee beoordelingen.
Omdat de managers elkaars beoordelingen zien, en kunnen bewerken, kunnen we niet uitsluiten
dat de ene manager wijzigingen aanbrengt in de beoordeling van de andere manager.
Alle beoordelingen, afspraken en notities over de medewerker staan in het medewerkerdossier;
medewerkerdossier;
ook de documenten die de andere manager heeft gemaakt. In de overzichten (via het menu)
staan uitsluitend de documenten die u zelf heeft gemaakt.

6.2 Nieuwe manager
Indien u de "nieuwe" manager bent, heeft u toegang tot alle documenten over de medewerker, ook die door
vorige managers zijn gemaakt. U kunt de documenten ook bewerken, tenzij ze zijn gereed gemeld.
Let op!
Alle beoordelingen, afspraken en notities over de medewerker staan in het medewerkerdossier;
ook de documenten die de andere manager
manager heeft gemaakt. In de overzichten (via het menu)
staan uitsluitend de documenten die u zelf heeft gemaakt.
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