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AGENDA

• Algemeen
• Aanloggen op applicaties
• SCOPE (raadplegen)
Structuur : domeinen en componenten
Consulteren van een nieuwe medewerker
Loopbaanacties en afwezigheden
Oefeningen
Rapporten

• SAGO
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ALGEMEEN

• Trainingsomgeving
• Vertrouwelijkheid van de gegevens
• Handleidingen:

– Consulteren
– Digitaal personeelsdossier
– Rapportering
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Applicaties

SCOPE = database
Als eindgebruiker :
• Invoeren of wijzigen van verlofaanvragen/afwezigheden
• Raadplegen of wijzigen van enkele persoonsgegevens
• DPD (digitaal personeelsdossier) raadplegen

Als HR local :
Mogelijkheid om de gegevens te raadplegen van alle leden
binnen jullie organisatie
Enkel leesrechten!
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Applicaties

SAGO = contactpunt met PersoPoint
Als eindgebruiker :
• Stel je vragen aan de dossierbeheerders van PersoPoint
• Het invoeren van enkele aanvragen bv. verminderde 

prestaties, telewerk, pensioen,…

Als HR local :
• Invoeren voor de behandeling van dossiers via een ticket 

bv. indiensttreding
• Mogelijkheid om vragen in te voeren in de plaats van de 

medewerkers



Applicaties - aanloggen

• Via e-ID

• Via itsme

• Via Token
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SCOPE

• https://scope.belgium.be

• Via website PersoPoint : 
https://www.persopoint.be/nl

• Via de onthaalpagina SAGO : 
https://bosa.service-now.com/SAGO

• Via intranet van jullie organisatie

https://scope.belgium.be/
https://www.persopoint.be/nl
https://bosa.service-now.com/SAGO


SCOPE - Structuur

• Hoofdmenu SCOPE
Het hoofdmenu bestaat over verschillende

domeinen.
Domein is opgebouwd uit verschillende

componenten.

Gebruik de navigatiekaart om u te helpen!
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SCOPE - Structure

• Toevoegen aan « Mijn favorieten »
– Functiegegevens
– Afwezigheidmutatie
– Andere informatie waar regelmatig behoefte

naar is
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SCOPE – Structuur (oefening)

• Gebruik de navigatiekaart om de volgende 
componenten terug te vinden :

o Woon - werkverkeer
o Diploma
o Gegevens gezinslid



SCOPE – opzoeking van een 
medewerker
• Verschillende mogelijkheden :

• Stamnummer SCOPE
• Familienaam
• Voornaam
• Rijksregisternummer RRN



SCOPE – Opzoeking (oefening)

• Voer volgende zoekopdrachten uit:

– Werkenemer ID: 021208
– Achternaam: D’Argent
– RRN: 671129-213-13
– Voornaam: Pierre
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SCOPE - De gegevens consulteren
van een nieuwe medewerker

1. 
PERSOONS-
GEGEVENS

2. 
FUNCTIE-
GEGEVENS

3. 
WERKROOSTER
TOEWIJZEN
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4. 
HISTORIEK EN
ANCIËNNITEIT
Enkel bij startkapitaal = 
voorafgaande
gevaloriseerde diensten



1. Persoonsgegevens
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Naam, voornaam
Geboortedatum
Land- en 
geboorteplaats
Geslacht
Opleidingsniveau
Burgerlijke staat
Taalcode
Stamnummer CDVU
Rijksregisternummer
Rijksregisternummer
bis



1. Persoonsgegevens - contact

Adressen
Telefoon
GSM
mail



1. Persoonsgegevens – andere gegevens

Handicap
Overlevingspensioen
Fiscale afstand
Medisch centrum



1. Andere persoonsgegevens (a)
Afhankelijk van de medewerker worden verschillende persoonsgegevens onmiddelijk
geregistreerd. Sowieso bankrekening voor iedereen.
Gezinssamenstelling, rijbewijs,…, afhankelijk van de situatie van de medewerker.

Verschillenden van deze persoonsgegevens kunnen achteraf door de medewerker
aangepast worden via ESS.
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Bankrekening, rijbewijs, cumulatie, strafregister

Contactpersoon in noodgeval, Gegevens gezinslid

Identiteitsgegevens



1. Andere persoonsgegevens (b)

Er zijn verschillende tabs :

Eretekens (burgerlijke en nationale orde), diploma, dienstplicht, talen, 
overgansselectie; bekwaamheden en veiligheid

Woon-werkverkeer



2. Functiegegevens – plaats van tewerkstelling
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Actie – Reden
Status HR
Werklocatie
Afdeling
Locatiecode
Adm standplaats



2. Functiegegevens - Functiegegevens

Functiecode
Chef H & F
Vol-deeltijds
Basisuren
FTE
Contractnr



2. Functiegegevens

Arbeidstype
Werknemercategorie
Werknemersubcategorie
Besluit
Akkoord Insp. Financiën



2. Functiegegevens - salaris
- Aanrekeningscode
- Feestdagenrooster
- Gerechtigheidsgroep
- Haard- / 

Standplaatstoelage
- Prikklok



2. Functiegegevens – Statuut

Functiecode
Type Loopbaan
Niveau
Klasse
Titel/Graad
Vakrichting
Weddeschaal
Taalrol



3. Werkrooster toewijzen

Het registreren van het werkrooster, voor een contractuele medewerker afhankelijk
van de contractuele uren.
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Ingansdatum : wanneer begint het werkrooster
Werkrooster ID : code
Omschrijving



4. Historiek en anciënniteit

Andere componenten:
- Loopbanen

- Loopbaan historiek

- Ancienniteit en Jaarbasis

Nadat alle gevaloriseerde diensten, eventuele afwezigheden en maatregelen met 
impact op de anciënniteit opgebouwd voor de indienstreding zijn geregistreerd
in Historiek en Anciënniteit voor de indienstdatum. Vinden we de reële
ancienniteit altijd in deze component terug.

De anciënniteit die wordt weergegeven is altijd op de 1ste van de volgende
maand.
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6. Loopbaanacties
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1. Loopbaanacties
Functiegegevens
• De eerste arbeidsrelatie begint bij 0
• De medewerker kan 1 of meerdere

arbeidsrelaties hebben
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1 arbeidsrelatie
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2 arbeidsrelaties
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2 afhankelijke arbeidsrelaties

2 gevallen :
o Detachering federaal (terbeschikkingstelling, 

Talent Exchange…)
o Andere functie in eigen FOD

Vertrek :
Originale arbeidsrelatie Afhankelijke arbeidsrelatie

Terugkomst :
Originale arbeidsrelatie Afhankelijke arbeidsrelati
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6. Loopbaanactie
Afwezigheden
• Registratie door de medewerker via ESS
• Registratie door de dossierbeheerder

PersoPoint

Alle geregistreerde afwezigheden zijn
terug te vinden in « Afwezigheidsmutatie »
Zie slide 27
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5. Welke gegevens vind je terug? (6)
6. Afwezigheden

33

Detail van alle afwezigheden zowel door de medewerker aangevraagd als
door de dossierbeheerder ingegeven.



WORKFLOW 1

34



WORKFLOW 2
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WORKFLOW 3
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WORKFLOW 4 SAGO
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Inbeltool

SCOPE

of
Tussen 9:05-9:15; 
mogelijkheid om controle
aan te vragen in SCOPE via 
MSS

VANAF 9:05
Alle aanvragen zijn
terug te vinden in 
AFWEZIGHEIDS
MUTATIE

Aanvraag ziekte voor 9:00

38



2. Afwezigheden - tellers
Resultaten per kalender
De periode kiezen, tab accumulatoren
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LET OP !
Indien er afwezigheden werden geregistreerd of tellers werden aangepast
via de Ondersteunende Elementen, dan dien je te wachten tot de volgende
dag, indien de afwezigheden in of voor de huidige maand vallen.



2. Afwezigheden – maandelijkse kalender

Opzoeking per :
- Stamnummer
- Afdeling
- Niveau
- Klasse/Graad
- Weddenschaal
- Per week / per maand



7. Oefeningen (1/5) 

• Zoek volgende werknemer op:
Daems Els (BOSA)

• Noteer volgende gegevens:
– Persoon – ID:
– Functiecode:
– Graad:
– Arbeidstype bij indienstreding:
– Datum definitieve benoeming:
– Werkrooster verklaring:
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7. Oefeningen (2/5)

• Zoek volgende werknemer op:
Bart Goubert (BOSA)

• Noteer volgende gegevens:
– Datum indienstreding:
– Bevordering op

van niveau                naar
– Type loopbaan
– Geldelijke anciënneteit op 01/12/2017: 

…… jaar ….. Maand(en)
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7. Oefeningen (3/5)

• Zoek volgende werknemer op:
Christelle Caruel (BOSA)

• Noteer volgende gegevens:
– Afdeling
– Hiërarchische chef
– Fietsvergoeding?
– Vrijwillige vierdagenweek met premie?
Zo ja, welke dag werkt de werknemer niet?
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7. Oefeningen (4/5)

• Zoek volgende werknemer op:
Pili Katia (BOSA)

• Reden van meerdere arbeidsrelaties
– …

• Stopgezet? Zo ja, reden?

– Gezinssamenstelling?
• Zo ja, relatie tot de werknemer?

– Taalcertificaat behaald?
• Zo ja, welke?
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7. Oefeningen (5/5)

• Zoek de medewerker op:
Cornet Jean-Luc (BOSA)

• Quels contrats ?
– Bepaalde duur / onbepaalde duur / vervanging
– Arbeider / bediende
– Contractuele uren

• Abonnement?
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8. Rapporten

Etats

Rapportenportaal

Loopbaanfiche

Aantal VTE per afdeling

Overzicht gewerkte dagen

Rapports 
TM

Rapport dispo/ mut

Ziektecontingent

Individuele afwezigheden

Afwezigheden

Tellers

Ziekteattest

Rapports BA

Personeelsfiche

Historiek functiegegevens

Werknemers HC/FC

Erettekens

Parlementaire vragen

Personeelsplan

Atl. Pers. Per afd. weddenschaal

Overzicht anciënniteiten

Dossier 
Personnel
Numérisé

Toegevoegde documenten
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Rapportering

• Alle rapporten vind je terug in rapportering.
• Rapporten worden onderverdeeld in 

onderliggende mappen
o TM Rapporten
o BA Rapporten
o Syndicale premie
o Rapportenportaal
o Beheer
o Statistiek
o Loopbaanfiche, Aantal gewerkte dagen, Aantal 

VTE per afdeling



Query rapporten

• Dit zijn algemene gegevensrapporten.

• Een Query rapport wordt gebruikt om de 
databank met gegevens te bevragen. 
Bijvoorbeeld ‘Hoeveel contractuele 
werknemers zijn in dienst getreden in de 
maand januari 2017

• Het resultaat is een lijst die de verschillende 
velden weergeeft met de gevraagde data uit 
SCOPE.



Rapporten met RUN- ID 
(voorberekening)
• Deze rapporten kan men enkel genereren 

met een RUN- ID.

• Wanneer er nog geen RUN- ID werd 
aangemaakt, dient u een RUN-ID toe te 
voegen.
(vrij te kiezen)

• Het toegevoegde RUN-ID kan men voor 
alle rapporten verder gebruiken



Run- ID ?

Bij het openen van het rapport wordt 
onmiddellijk om het RUN- ID gevraagd



Run- ID

• Vul het RUN- ID in
• Vul de parameters in volgens het rapport 

dat je wenst te genereren
• Gegevens opslaan
• U werkt van rechts naar links

o Klik op Uitvoeren: een procesnummer wordt 
aangemaakt

o Klik op Procesbewaking: ‘voltooid – verzonden’
o Klik op Rapportbeheer



Parameters

• Elk rapport wordt vooraf bepaald door 
parameters

• Indien je de gegevens wilt opvragen voor 
de volledige FOD, gebruik bij afdeling 
FOD_SPF

• In het veld datum (eind, begin, 
ingangsdatum, peildatum) kan men de 
letter ‘v’ gebruiken, voor de huidige dag.



Resultaten bekijken – Resultaten 
naar Excel
• Resultaten bekijken

o Resultaten worden weergegeven in de huidige 
pagina

o Kunnen gedownload worden in een Excel-
spreadsheet

• Resultaten naar Excel
o Resultaten worden onmiddellijk weergegeven in 

een Excelfile



SAGO

• Werking Sago
• Presentatie

- Aanvragen – profiel
- Zoeken
- Naar HR Catalogus, mijn groep cases, 

mijn cases
- Nuttige links
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1. 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
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2. Presentatie



Aanvragen - profiel



Functie ‘zoeken’

Zoeken op:
– een sleutelwoord
– een formulier
– een ticket
– een persoon
– bronnen



- Ga naar HR Cataloog
– Mijn groep cases
– Mijn cases



o Ga naar HR Cataloog



Ticket opmaken voor een collega



Categorieën bij HR Cataloog



Formulier



Email
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Opvolging tickets = Mijn groep cases



Een ticket …





Statussen van uw ticket (1)

• Open = nog niet geraadpleegd door de 
dossierbeheerder

• Toegewezen : toegewezen naar de 
dossierbeheerder die uw dossier zal
behandelen

• Werk in uitvoering= in uitvoering door de 
dossierbeheerder

• In afwachting : van de klant
• Gesloten voltooid : dossier is afgesloten
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Statussen van uw ticket (2)

• In afwachting van acceptatie :  de 
dossierbeheerder heeft aan de klant
beantwoord
– De persoon die de ticket opgemaakt heeft, 

heeft 10 dagen om de antwoord te aanvaarden. 
Zonder reactie, is het ticket na 10 dagen
automatisch afgesloten.



o Mijn cases = door u voor u



Q&A


	Dianummer 1
	AGENDA
	ALGEMEEN
	Applicaties
	Applicaties
	Applicaties - aanloggen
	SCOPE
	SCOPE - Structuur
	SCOPE - Structure
	SCOPE – Structuur (oefening)
	SCOPE – opzoeking van een medewerker
	SCOPE – Opzoeking (oefening)
	SCOPE - De gegevens consulteren van een nieuwe medewerker 
	1. Persoonsgegevens
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	1. Andere persoonsgegevens (a)
	Dianummer 18
	2. Functiegegevens – plaats van tewerkstelling
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	3. Werkrooster toewijzen
	4. Historiek en anciënniteit
	6. Loopbaanacties
	1. Loopbaanacties�Functiegegevens
	Dianummer 28
	1 arbeidsrelatie
	2 arbeidsrelaties
	2 afhankelijke arbeidsrelaties�
	6. Loopbaanactie�Afwezigheden
	5. Welke gegevens vind je terug? (6)
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	2. Afwezigheden - tellers
	2. Afwezigheden – maandelijkse kalender
	7. Oefeningen (1/5) 
	7. Oefeningen (2/5)
	7. Oefeningen (3/5)
	7. Oefeningen (4/5)
	7. Oefeningen (5/5)
	8. Rapporten
	Rapportering
	Query rapporten
	Rapporten met RUN- ID (voorberekening)
	Run- ID ?
	Run- ID
	Parameters
	Resultaten bekijken – Resultaten naar Excel
	SAGO
	1. Hoe werkt Sago ?
	Dianummer 56
	Dianummer 57
	Dianummer 58
	- Ga naar HR Cataloog�–	Mijn groep cases�– Mijn cases 
		 Ga naar HR Cataloog 
	Ticket opmaken voor een collega
	Categorieën bij HR Cataloog
	Formulier
	Email
	Opvolging tickets = Mijn groep cases
	Een ticket …
	Dianummer 67
	Statussen van uw ticket (1)
	Dianummer 69
	Mijn cases = door u voor u
	                                                                                                                                                              

