Handleiding gegevens invoeren
Het invullen van benchmarkvragen bestaat uit het beantwoorden en inleveren van de vragen.
Gegevens invoeren op de benchmarksite
Klik bovenaan de pagina op de knop 'Gegevens invoeren' om de gegevens voor uw organisatie in te
voeren. In het midden van het scherm ziet u de categorieën van de vragenlijst. Klik onder ‘Door u in te
vullen’ op een categorie om de gegevens in deze categorie in te voeren, bijvoorbeeld
'Organisatiegegevens'.

U ziet de vragen bij deze categorie nu op het scherm. Klik op de tekst van een vraag om de
toelichting te lezen, het antwoord in te vullen en eventueel opmerkingen te plaatsen. Naast de
mogelijkheid om een antwoord te geven of te kiezen, kunt u afhankelijk van de vraag, onder het vak
waarin u uw opmerkingen kunt plaatsen, vinkjes zetten voor 'Niet van toepassing', 'Niet voorhanden'
en 'Schatting/Niet 100% betrouwbaar'

•

Vink 'Niet voorhanden' aan als de betreffende vraag wel op uw organisatie van toepassing is,
maar als u de gegevens niet voorhanden hebt om een antwoord te kunnen geven.

Benchmark MOgroep | Toelichting gegevens invoeren |

•
•

Vink 'Niet van toepassing' aan als de vraag niet van toepassing is op uw organisatie.
Vink 'Schatting/Niet 100% betrouwbaar aan' als het antwoord vermoedelijk niet geheel
betrouwbaar is omdat de toelichting die wordt gegeven bij de vraag verschilt van uw eigen
interpretatie van het antwoord. Geef in het vak 'Opmerking' aan waar het verschil in zit.

Gegevens opslaan
Als u de vragen heeft beantwoord en uw antwoorden wil opslaan, vergeet dan niet op de groene knop
‘Opslaan’ te klikken, onderaan de pagina met vragen. De gegevens kunt u later nog wijzigen en
opnieuw opslaan.
Automatische controle van uw antwoorden
Op basis van de antwoorden worden sommige andere antwoorden automatisch berekend. Elke keer
dat een antwoord wordt ingevuld worden andere afhankelijke vragen opnieuw berekend. Ook kan het
zijn dat op basis van een automatische controle wordt aangegeven dat het antwoord juist of niet juist
is. Eventueel wordt hierop een toelichting gegeven. Indien het antwoord juist is, wordt het
antwoordvak groen omrand. Indien het antwoord niet juist is, wordt het antwoordvak rood omrand en
verschijnt er links in de kantlijn een rood icoontje. Pas het antwoord aan. Indien het antwoord erg
afwijkt van wat verwacht zou worden, wordt het antwoordvak oranje omrand en verschijnt een oranje
icoontje. Weet u zeker dat het ingevoerde antwoord juist is?
Ook door het systeem als onjuist aangemerkte antwoorden kunt u opslaan. U ziet dan in het overzicht
van de categorieën op de pagina ‘Gegevens invoeren’ een rood of oranje rondje staan bij de
categorieën waarin één of meerdere vragen onjuist of mogelijk onjuist zijn beantwoord.
Antwoorden inleveren
Nadat u de vragen heeft beantwoord kunt u uw antwoorden inleveren, mits er geen fouten zijn.
Vragen met fouten zijn rood aangemerkt. Corrigeer eerst het antwoord. Als u uw antwoorden kunt
inleveren, verschijnt automatisch een melding op het overzicht en wordt de knop ‘Inleveren’ actief.

Lever uw antwoorden in. U ontvangt per e-mail een bevestiging en instructie voor het geval u
ingeleverde antwoorden weer wilt wijzigen. Op de overzichtspagina verschijnen eventueel
vervolgvragen. Nadat u ook deze vragen heeft beantwoord en deze antwoorden heeft ingeleverd,
bent u klaar met invullen.
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