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Algemene informatie over het Medewerkerportaal 

Het Medewerkerportaal is een webportaal voor de medewerkers. Zij kunnen hierin 
gewerkte uren beheren, de werkplanning inzien, communicatie met collega's en cliënten 
onderhouden en via de Hub-balk alle applicaties waar zij toegang toe hebben, benaderen. 

Medewerkeraccount: toegang geven en afsluiten 

Toegang geven 
Het Medewerkerportaal is alleen toegankelijk voor medewerkers met een inlogaccount dat 
toegang geeft tot het Medewerkerportaal. Dit is in te stellen in Ons Administratie. 

Toegang afsluiten 

• Via einde contract-datum - Is een medewerker niet meer in dienst en is er een einddatum 
bij het laatste contract in gevuld, dan kan de medewerker vanaf de einddatum niet meer 
inloggen. 

• Via intrekken account toegang Medewerkerportaal - Door de toegang in het 
inlogaccount in te trekken, kan ingesteld worden dat deze niet kan inloggen in het 
Medewerkerportaal. 

Inloggen 

Inloggen 
De medewerker kan inloggen door de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven en 
vervolgens de inlog te bevestigen met een unieke tweefactor-code, die via een SMS bericht 
gestuurd wordt of via de Ons Toegangscode-app gegenereerd wordt 

Let op! 
Voor de SMS-functionaliteit wordt het authenticatienummer van de medewerker gebruikt.  Het 
is daarom van belang dat het authenticatienummer onder de personalia van de medewerker in 
Ons Administratie is ingevuld. 

Time-out sessie 
Bij inactiviteit wordt de medewerker na verloop van tijd automatisch uitgelogd. Dit proces vindt 
plaats via de techniek van Ons Hub. In deze handleiding staan de verschillende fases en 
meldingen uitgelegd die van toepassing kunnen zijn. 

Problemen met inloggen? 
Raadpleeg de pagina problemen met inloggen om informatie over veelvoorkomende 
problemen te vinden. 

Medewerkerportaal

Pagina 5 / 89Nedap healthcare | Medewerkerportaal



Navigatie: menubalk 

1. De 'Home-knop: het icoontje met 'Medewerkerportaal. Via deze knop komt de 
medewerker in alle gevallen weer op de homepage van het Medewerkerportaal terecht. 

2. De hub. Via deze knop kan de medewerker eenvoudig alle applicaties waar hij toegang toe 
heeft, bezoeken zonder opnieuw in te hoeven loggen. 

3. Notificaties': Hier is de functionaliteit 'Ons Notificaties' voor medewerkers te vinden. Hier 
zijn notificaties te vinden over: 
- ongelezen berichten in 'Ons Berichten'. 
- door medewerkers afgewezen ingeplande afspraken (deze signalering verschijnt alleen als 
Ons Agenda gebruikt wordt en de medewerker afspraken voor andere medewerkers 
inplant): 
- mislukte uitgezette acties voor een discipline in Ysis (deze signalering verschijnt alleen als 
er een koppeling met Ysis ingericht is en de medewerker een actie heeft uitgezet voor een 
discipline in Ysis). 

4. 'Mijn profiel'. De eventuele foto en naam die hier zichtbaar zijn, zijn afkomstig uit het 
Smoelenboek. 
Onder deze optie zijn diverse onderdelen te vinden: 
- 'Mijn instellingen' -   De onderdelen uit Mijn instellingen staan in deze handleiding verder 
uitgelegd. 
- Mijn smoelenboek - De medewerker kan vanaf hier doorklikken naar het Smoelenboek. 
- Mobiele app - Via deze knop komt de medewerker direct in het scherm waar mobiele apps 
aan het Medewerkeraccount te koppelen zijn. 
- Feedback-mogelijkheid - Deze knop biedt de medewerker de mogelijkheid om feedback 
over het Medewerkerportaal - en andere Nedap Ons applicaties - te sturen naar de 
software-ontwikkelaars van Nedap. Deze informatie wordt gebruikt ter verbetering van de 
applicaties. De hier ingevoerde vragen of opmerkingen worden niet naar de 
applicatiebeheerders of zorgmedewerkers gestuurd. 

5. Button 'uitloggen'. 

Overige functionaliteit 

Het Medewerkerportaal vormt het startportaal voor medewerkers om met diverse activiteiten 
aan de slag te gaan. Het portaal bevat daarom (knoppen naar) veel verschillende onderdelen. 
 Deze onderdelen staan in aparte handleidingen uitgelegd. 
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Ga naar de uitleg over de Werkstaat. 
Ga naar de uitleg over Planning, rooster en beschkbaarheid. 
Ga naar de uitleg over Dagboek. 
Ga naar de uitleg over Vakantie- en compensatiesaldo. 
Ga naar de uitleg over Ons Berichten. 

Niet beschikbare functionaliteit 

Het kan voorkomen dat enkele onderdelen niet beschikbaar zijn (rooster, dagboek, 
beschikbaarheid, berichten, etc.). Dit is deels afhankelijk van de mogelijkheid om deze te tonen 
(zodra bijvoorbeeld geen Ons Planning gebruikt wordt, is het niet mogelijk om het rooster 
beschikbaar te maken), maar ook deels door voorkeuren. Mocht het zo zijn dat het wenselijk is 
dat een onderdeel ingeschakeld wordt, neem dan contact op met Nedap healthcare support. 
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Medewerkerinstellingen in het Medewerkerportaal 

De instellingen zijn te vinden via 'de instelling 'Mijn instellingen' onder 'Mijn profiel'. 

Wachtwoord 

Hier kan de medewerker het wachtwoord veranderen. Het wachtwoord geeft de medewerker 
toegang tot alle Nedap ons applicaties waar de medewerker voor geautoriseerd is. 
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Contact 

Onder 'Contact' stelt de medewerker het gewenste e-mailadres in. Ook kan de medewerker hier 
instellen of hij notificaties en mails wil ontvangen over  berichten die via Ons Berichten 
toegestuurd zijn. Meer informatie over deze notificaties is hier te vinden. 

Privacy 
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Onder 'Privacy' kan de medewerker bij diverse persoonlijke gegevens aangeven welke van deze 
gegevens hij in de diverse Nedap Ons applicaties wil delen met collega's. De gegevens zelf zijn 
door de medewerkeradministratie aan te maken in het Personalia-scherm in Ons Administratie. 

De aangevinkte gegevens zijn op verschillende plekken in verschillende Nedap Ons applicaties 
zichtbaar: 

• Privé telefoonnummers: Zichtbaar in het Smoelenboek (onderdeel van het 
Medewerkerportaal), geprinte planningen/looplijsten (Ons Planning), MiniMoves en Ons 
Draaiboek (inzage in rooster/planning). 

• Privé e-mailadres: Zichtbaar in het Smoelenboek (onderdeel van het Medewerkerportaal) 
• Geboortedatum: Zichtbaar in het Smoelenboek (onderdeel van het Medewerkerportaal), 

Ons Agenda 
• Woonplaats: Zichtbaar in het Smoelenboek (Onderdeel van het Medewerkerportaal) 

Voor welke plaatsen geldt het kunnen afschermen van de gegevens niet? 
De instellingen hebben geen effect op andere plekken waar deze gegevens nog meer getoond 
worden, zoals in de schermen van Ons Planning of in Ons Administratie. De medewerkers  die 
daar toegang toe hebben, zullen gezien de aard van hun werkzaamheden altijd de 
privégegevens van medewerker moeten kunnen raadplegen. 

App 

Onder het tabblad 'App' kan de medewerker de diverse beschikbare  mobiele apps van Nedap 
healthcare koppelen aan - en te ontkoppelen van - het medewerker-account. In deze 

Medewerkerportaal

Pagina 10 / 89Nedap healthcare | Medewerkerportaal



handleiding staat uitgelegd hoe de medewerker de hierboven in te voeren koppelcode kan 
verkrijgen. 

Handig: Via de vierkante button rechtsbonven kan de medewerker specifiek de Nedap Ons app 
actief laten toesturen aan zijn mobiele telefoon. De app hoeft dan niet meer actief opgezocht te 
worden in de App- of Playstore. 

Ontkoppeling op afstand 
Het ontkoppelen van mobiele apps van een medewerkermobiel kan ook op afstand 
doorgevoerd worden, via Ons Administratie, bijvoorbeeld door de medewerkeradministratie. In 
deze handleiding is hier meer informatie over te vinden. 

Dit scherm is ook via diverse alternatieve manieren te vinden: 
- via de button 'Mobiele app' in de menubalk aan de rechterzijde van het Ons Medewerkerportaal 
scherm 
- via de optie 'Mobiele app' in het menu-onderdeel 'Mijn profiel'. 

Sessies 

Via het onderdeel Sessies kan de gebruiker in één keer uitloggen voor alle websessies die de 
gebruiker mogelijk open heeft staan. Dit geldt voor alle sessies die openstaan in verschillende 
browsers en op verschillende devices.  

• Gele sessies zijn sessies waar de sessie nog wel doorloopt, maar waar de applicatie 
vergrendeld is. De gebruiker moet hier actief inloggen om weer verder te kunnen werken 
binnen de bestaande sessie. 
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• Blauwe sessie zijn sessies waar de gebruiker daadwerkelijk toegang toe heeft. 

De knop biedt bijvoorbeeld uitkomst in de onderstaande situaties: 

- Gedeeld device: Een gebruiker werkt op een gedeeld device en heeft op het device via 
meerdere browsers tegelijk gebruik gemaakt van Ons. Bij het uitloggen heeft de gebruiker er 
niet aan gedacht om de sessie voor alle browsers te sluiten.  Een of meerdere sessies staan dus 
nog open. Een nieuwe gebruiker die binnen 25 minuten (sessietijd) inlogt op het device, krijgt 
op deze manier toegang tot eventueel nog openstaande sessie(s) via de niet afgesloten 
browser(s). 

- Mobiel device kwijtraken: Een gebruiker van een zorgorganisatie die gebruik maakt van Ons 
Medicatie, opent op een mobiel device in de Ons Dossier-app de medicatielijst van een cliënt. 
Deze medicatielijst opent in de webversie van Ons Dossier. Hiermee heeft de gebruiker via de 
hub tevens volledig toegang tot alle webapplicaties waar deze bevoegd voor is.  De gebruiker 
vergeet het mobiele device bij een cliënt, raakt deze  kwijt of het device wordt ontvreemd. 
Iemand anders die binnen 25 minuten toegang weet te krijgen tot het mobiele device, krijgt op 
deze manier ook toegang tot de openstaande websessie. 

Met de knop 'Overal uitloggen' in het onderdeel Sessies kan de gebruiker in de bovenstaande 
gevallen alle openstaande websessies binnen 25 minuten (sessietijd) direct afsluiten. Hiermee 
voorkomt de gebruiker dat er ook binnen de korte sessieduur van 25 minuten onbedoeld 
toegang wordt verkregen tot Ons. 
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Het Smoelenboek: werking en instellingen 

Het Smoelenboek maakt onderdeel uit van het Medewerkerportaal. In het Smoelenboek 
kan de medewerker persoonlijke en contactinformatie vinden over collega's en van zichzelf. 
Zo worden verjaardagen, e-mailadressen en telefoonnummers getoond, tenzij de 
medewerker zelf heeft aangegeven deze informatie niet te willen delen. Ook kan kennis van 
de medewerker worden genoteerd, waarop later kan worden gezocht. 

Het smoelenboek benaderen 

Het Smoelenboek is op diverse manieren te benaderen: 

• Met de knop 'Mijn smoelenboek'  te vinden onder'Mijn profiel'. Op deze manier komt de 
medewerker direct in het onderdeel 'Mijn smoel' in het Smoelenboek. 

• Via de button 'Smoelenboek' in de kolom met knoppen aan de rechterzijde van het 
dashboard. Op deze manier komt de medewerker in het onderdeel 'Smoelenboek' terecht in 
het Smoelenboek. 

Boven in beeld zijn drie knoppen te zien. 

1. Het smoelenboek geeft informatie over indivduele personen. 
2. Team smoelen geeft informatie over de collega's in een team. 
3. Mijn smoel bevat de instellingen die de medewerker zelf kan ingeven. 
4. Links in beeld is een zoekscherm zichtbaar. Deze zoekt naar ofwel individuen (zodra 

Smoelenboek is gekozen), ofwel naar teams (zodra Team smoelen is gekozen). 
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Onderdeel 'Mijn smoel': Eigen instellingen aanpassen 

Op deze pagina zijn diverse persoonlijke en contactgegevens van de medewerker zelf te zien. 

Werkgerelateerde gegevens 
De werkgerelateerde gegevens (gegevens 'Team', 'Mobiel (werk)  en e-mail (werk) worden 
standaard gedeeld met collega's. 

Persoonlijke gegevens 
De persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld als de medewerker daar op de 
Medewerkerportaal-pagina 'Instellingen' toestemming voor heeft gegeven.  

Overige persoonlijke gegevens -> zelf toevoegen 
Ook kan de medewerker hier zelf bepaalde persoonlijke informatie toevoegen en verwijderen: 
- Foto. Deze foto, cartoon of afbeelding is zichtbaar voor collega's. De foto moet van het 
bestandstype JPG,  JPEG of PNG zijn. De foto kan verwijderd worden door te klikken op het 
prullenbakje. 
- 'I love' en 'Kennis':  hier zijn gegevens in te voeren over eigen interesses, maar ook 
werkgerelateerde zaken. Op basis van deze gegevens kunnen collega's gevonden worden. 
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Onderdeel 'Smoelenboek': individuele collega's 

Het onderdeel 'Smoelenboek' geeft informatie over individuele collega's. 

• Verjaardagen. Dit onderdeel toont of er binnenkort medewerkers uit je eigen team jarig zijn. 
• Nieuwe collega's. Ook wordt een overzicht getoond van nieuwe collega's. 

Door op een van beide onderdelen te klikken verschijnt links de lijst met medewerkers die 
ofwel binnenkort jarig zijn ofwel nieuw in dienst zijn. 
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Zoeken naar collega's 

1. Via het zoekveld linksboven is er te zoeken op medewerkers. Er wordt gezocht binnen alle 
gegevens van de medewerker die in het smoelenboek bekend zijn. Dat zijn alle 
medewerkers die minstens eenmaal hebben ingelogd in Ons. 

2. De resultaten worden links getoond. Door daar op te klikken, worden details van de 
medewerker getoond. 

3. De details van de medewerker zijn zichtbaar. Aan de medewerker is meteen een berichtje te 
sturen. 
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Zoeken naar teams 

1. Selecteer boven in beeld Team Smoelen. 
2. Vervolgens is een lijst te zien met beschikbare teams. 
3. Binnen het zoekscherm kan gezocht worden op de naam van het team. 
4. Rechts in beeld is een prikbord zichtbaar met de foto's en namen van de medewerkers uit 

het team. Door op een foto te klikken, zijn details van die collega te zien. 
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Details van de medewerker 

Details zijn te zien (mits beschikbaar gemaakt door de medewerker). Ook is direct een bericht te 
sturen. 
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Werkstaat 
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