Stap 3: Selectie collega’s voor invullen
competentievragenlijsten
• Voor het invullen van de vragenlijst over uw competenties nodigt u 8 tot 10 collega’s uit. Bij
voorkeur zitten daarbij:
-

vier huisartsen;
twee doktersassistenten;
één praktijkondersteuner;
drie (medische) professionals uit andere disciplines (zoals een fysiotherapeut, psycholoog
of medisch specialist)

U kunt afwijken van bovenstaande opzet als deze samenstelling voor u onmogelijk uit te voeren is. Dit kan voorkomen als u bijvoorbeeld maar één doktersassistente heeft. Probeer dan
een samenstelling te kiezen die zo veel mogelijk op bovenstaande opsomming lijkt. Bijvoorbeeld zes collega’s uit uw eigen praktijk of Hagro, en vier professionals uit andere disciplines.
• Maak vervolgens een lijst met de namen en de e-mailadressen van de collega’s die u wilt
uitnodigen. Maak gebruik van bijlage 1 om de namen en e-mailadressen te verzamelen.

Stap 4: Collega’s uitnodigen voor het invullen
van de competentielijst
• Ga naar de website https://visitatieha.exata.nl/ en meldt u aan.
• Klik onder het kopje ‘Vragenlijst 306 graden-evaluatie ’ op de knop [uitnodigingen versturen].
U komt nu in de template voor het versturen van een uitnodiging.
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• Klik op het pijltje achter [selecteer een template] en kies de template ‘uitnodigingsmail voor
collega’s]. Er verschijnt nu een tekst in het vlak achter [berichttekst].
• Vervolgens plaatst u in het vlak naast [naar] alle emailadressen van de collega’s die u wilt
uitnodigen. Tussen elk e-mailadres plaatst u een punt/komma (;), dus bijvoorbeeld a.jansen;b.
pietersen;c.vandijk (Uw collega’s zien elkaars e-mailadressen niet. )
• U kunt desgewenst de tekst van de uitnodiging aanpassen naar eigen inzicht, maar zorg
ervoor dat de tekst [U kunt de vragenlijst invullen via onderstaande weblink: %enquete_anonymous_url%] in ieder geval blijft staan. Hiermee wordt namelijk het unieke webadres
voor uw collega’s gegenereerd waardoor de software weet dat de ingevulde vragenlijsten in
uw VOL weggeschreven moeten worden. Vul onderaan uw naam in.
• Klik op de knop [e-mail verzenden].
• U kunt desgewenst de tekst van de uitnodiging aanpassen naar eigen inzicht, maar zorg
ervoor dat de tekst [U kunt de vragenlijst invullen via onderstaande weblink:
%enquete_anonymous_url%] in ieder geval blijft staan. Hiermee wordt namelijk het unieke
webadres voor uw collega’s gegenereerd waardoor de software weet dat de ingevulde vragenlijsten in uw VOL weggeschreven moeten worden.
• Controleer één of twee weken na het versturen van de vragenlijsten in VOL of u voldoende
reacties heeft om de visitatie verder te vervolgen.
U hebt minimaal vier reacties nodig, maar wenselijk is acht of meer reacties. Zie ook stap 7.
• Indien het respons te laag is, kunt u uw collega’s nogmaals benaderen door een herinneringsmail te versturen. Een voorbeeldtekst hiervoor is bijgevoegd in bijlage 2.
Is de respons na twee weken nog steeds te laag? Overweeg dan om een aantal andere collega’s uit te nodigen voor het invullen van de vragenlijst.
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