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,17(51(�*,'6�$/*(0((1
WAT IS DE INTERNE GIDS
De Interne Gids is een systeem om gegevens van medewerkers bij de Provincie Utrecht vast te leggen en te
raadplegen. In deze elektronische gids zijn de werk- en privé-gegevens van vaste medewerkers en van alle
soorten tijdelijke medewerkers opgenomen. In de Interne Gids kunt u zelf het grootste deel van uw gegevens
wijzigen en deze gegevens zijn vervolgens direct beschikbaar voor anderen.

(HQ�LHGHU�LV�]HOI�YHUDQWZRRUGHOLMN�YRRU�GH�MXLVWKHLG�YDQ�]LMQ�HLJHQ�JHJHYHQV�LQ�GH�,QWHUQH�*LGV�
Om ervoor te zorgen dat we binnen de organisatie over juiste gegevens kunnen beschikken, is het van groot
belang dat iedereen zijn eigen gegevens in de Interne Gids goed bijhoudt. De Interne Gids dient als
basisbestand voor tal van andere systemen waarbij gebruik gemaakt wordt van gegevens van medewerkers
bij de Provincie Utrecht, zoals:� de telefooncentrale� het postverzendsysteem� het helpdeskregistratiesysteem Assyst� het vergaderingen- en evenementenregistratiesysteem (VERS)� het facilitair registratie- en informatiesysteem (FRIS)� klachtenregistratie- en afhandelsysteem (KRAS)� de personeels- en salarisadministratie� verlofberekensysteem
Wanneer uw gegevens niet goed in de Interne Gids staan heeft dat dus consequenties voor de werking van
deze systemen, maar ook voor u als medewerker.

WERKING INTERNE GIDS ALGEMEEN
De Interne Gids is te vinden onder Lotus Notes. Door het volgende icoon aan te klikken start u de Interne
Gids op:

Geen icoon onder Lotus Notes? Vraag dan hulp bij de Helpdesk-ICT (( 2999).
Met vragen over de Interne Gids zelf kunt u terecht bij de applicatiebeheerder, E-mail: Beheer Interne Gids
of ( ����.

Voor het gebruik van de Interne Gids is het algemeen gebruik van Lotus Notes van toepassing. Zo kunt u
bijvoorbeeld met de Escapetoets op uw toetsenbord doorgaans een niveau terug. Verder kunt u met behulp
van het verrekijker-icoon zoeken op ingegeven tekst (zie pagina 6).

PASFOTO
Het is niet verplicht om een elektronische pasfoto van uzelf op te laten nemen in de Interne Gids, maar
natuurlijk is het wel handig voor anderen om bij een naam ook een gezicht te kunnen zien. Op die manier
werkt de Interne Gids ook als ‘smoelenboek’. De elektronische pasfoto kunt u laten maken bij het Centraal
Service Centrum (CSC). Uiteraard is dit niet eenmalig: vindt u dat uw elektronische pasfoto verouderd is,
dan kunt u een nieuwe laten maken bij het CSC.
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Het hoofdmenu ziet er als volgt uit:

+RRIGPHQX
U kunt hier kiezen uit:

hier kunt u op de gewenste sortering van gegevens zoeken in de Interne Gids

hier kunt u uw eigen gegevens wijzigen

hier vindt u de handleiding over de Interne Gids

hiermee sluit u de Interne Gids

U kiest één van de opties uit het hoofdmenu door met uw muis de gewenste knop aan te klikken. De
verschillende keuzes  worden in de hoofdstukken hierna besproken.
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=RHNVFKHUP
In het ‘zoekscherm’ kunt u de inhoud van de Interne Gids sorteren op:

voor het zoeken op achternaam

voor het zoeken op P-nummer.

voor het zoeken op dienst

voor het zoeken per sector

voor het zoeken op functienaam

voor het zoeken op hiërarchisch leidinggevenden

voor het zoeken op het interne telefoonnummer

voor het zoeken op het kamernummer

voor het zoeken van organisatieonderdelen w.o. vergaderzalen, bedrijfsarts, fitness etc.

hier treft u een overzicht van de statenleden aan

hier treft u een overzicht van de leden van het college van bestuur aan

Ook hier maakt u uw keuze door met uw muis de gewenste knop aan te klikken. De lijst met gegevens uit de
Interne Gids verschijnt dan volgens de door u gekozen sortering, bijvoorbeeld op naam:

/LMVW�RS�QDDP�JHVRUWHHUG
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SNEL ZOEKEN
U kunt in de lijsten ‘snel zoeken’ door in de lijst datgene in te typen wat u zoekt. Zodra u begint te typen
verschijnt het ‘snel zoekvenster’. Dit geldt voor alle gesorteerde lijsten. Bij de functie ‘snel zoeken’ zijn er
slechts beperkte mogelijkheden tot zoekopdrachten; u kunt alleen zoeken waarop gesorteerd is.

VQHO]RHNVFKHUP
9RRUEHHOG�8 EHQW�RS�]RHN�QDDU�HHQ�PHGHZHUNHU�GLH�3LHWHUVHQ�KHHW��,Q�KHW�µ]RHNVFKHUP¶�NLHVW�X�GH�NQRS�µRS�QDDP¶��8NULMJW�QX�GH�LQKRXG�YDQ�GH�,QWHUQH�*LGV�JHVRUWHHUG�RS�QDDP��8�NXQW�PHW�EHKXOS�YDQ�GH�VFKXLIEDON�DDQ�GH]LMNDQW�YDQ�XZ�VFKHUP�QDDU�GH�JH]RFKWH�QDDP��'LW�NDQ�RRN�PHW�EHKXOS��YDQ�GH�µVQHO]RHNIXQFWLH¶�YDQ�/RWXV1RWHV��9RRU�GDW�ODDWVWH�W\SW�X�GH�µ3LHWHUVHQ¶�LQ�NOLNW�RS�µ2.¶��$OV�GH�JHJHYHQ�WHNVW�ZRUGW�JHYRQGHQ�VSULQJWGH�FXUVRU�GDDU�DXWRPDWLVFK�KHHQ�
UITGEBREID ZOEKEN
U kunt in de lijsten ook zoeken met behulp van de zogenaamde 'full textsearche' van Lotus Notes. Om deze
functie te activeren typt u datgene wat u zoekt in de witte balk bovenaan uw scherm. Is deze balk niet
aanwezig dan kunt u deze activeren door het icoon met de ‘verrekijker’ aan te klikken. Bij full textsearch
kunt u zoeken op wat u maar wilt, ook op voornamen, taken, functies, etc.

�IXOO�WH[WVHDUFK
Met de knop ‘zoeken’ bevestigt u een zoekopdracht; met de knop ‘resultaten wissen’ maakt u de
zoekopdracht ongedaan.

UITKLAPPEN GEBUNDELDE GEGEVENS
Sommige gegevens worden gebundeld weer gegeven. Dit is het geval bij ‘zoeken op dienst’, ‘zoeken op
sector’ en ‘zoeken op functie’. U kunt de onderliggende gegevens zichtbaar maken door op het driehoekje
vóór aan de regel te klikken.

*HEXQGHOGH�JHJHYHQV�ELM�µ]RHNHQ�RS�VHFWRU¶
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Met behulp van de plus- en minknoppen op de iconenbalk kunnen de gegevens ook in- en uitgeklapt worden:

,Q��HQ�XLWNODSSHQ�YDQ�JHJHYHQV
het gekozen item uitklappen

alles in één keer uitklappen

het gekozen item inklappen

alles in één keer inklappen

BIJZONDERE SYMBOLEN
In de namenlijsten kunt u de volgende symbolen achter een naam tegenkomen:

Er is een foto van deze persoon opgenomen in de Interne Gids

Deze persoon is uit dienst. Na het verstrijken van de datum ‘uit dienst’ blijven de gegevens nog één
maand in de Interne Gids staan.

PRIVÉ-GEGEVENS INZIEN
Zoals verderop beschreven kunnen medewerkers aangeven voor wie hun privé-gegevens zichtbaar zijn. U
kunt de privé-gegevens zichtbaar maken door in de uitgeklapte gegevens op de knop ‘privé’ te drukken;
gebeurt er niets dan heeft u geen toegang tot de privé-gegevens van de betreffende medewerker.

3ULYpJHJHYHQV�LQ]LHQ

ZOEKSCHERM AFSLUITEN
Om een andere zoeksortering te kiezen kiest u de knop ‘terug’, u gaat dan één niveau terug. Om terug te
gaan naar het Hoofdmenu, klikt u op de knop ‘Hoofdmenu’.  Met de knop afsluiten, verlaat u de Interne
Gids.

=RHNVFKHUP�YHUODWHQ
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Bij de optie ‘wijzigen’ krijgt u uw eigen gegevens gepresenteerd. U kunt hier uw werk- en privé-gegevens
wijzigen. Bepaalde gegevens kunt u niet zelf in het systeem wijzigen. U herkent deze gegevens doordat er
geen haakjes omheen staan.

9RRUEHHOG�YDQ�QLHW�]HOI�WH�ZLM]LJHQ�JHJHYHQV
Er zijn vrij in te vullen velden, te herkennen aan de haakjes:

YULM�LQ�WH�YXOOHQ�YHOG
En er zijn velden die gebruik maken van een gestandaardiseerde tabel, deze velden kunnen alleen met een
keuze uit de tabel worden ingevuld. U herkent deze velden  aan de knop:

9HUSOLFKW�YHOG��LQYXOOHQ�PHW�WDEHO
Daarnaast zijn sommige velden verplicht om in te vullen. Deze velden zijn gemerkt met één of meer
sterretjes. Onderstaand wordt het wijzigen behandeld van gegevens die al in het systeem opgenomen zijn.
Om gegevens te wijzigen typt u de juiste gegevens op de juiste plaats en klikt u op de knop ‘opslaan’. De
gewijzigde gegevens zijn direct in het systeem opgenomen. Realiseert u zich wel dat bij het wijzigen van
bepaalde gegevens automatisch een E-mail verstuurd wordt naar personen binnen de organisatie voor wie
die wijziging van belang is. Kijk dus goed of u werkelijk de juiste gegevens hebt ingevoerd voordat u op de
knop ‘opslaan’ drukt.

+HHIW�X�SHU�RQJHOXN�LHWV�YHUNHHUG�YHUDQGHUG"�'DQ�JHZRRQ�QLHW�µRSVODDQ¶��GDQ�EOLMYHQ�GH�µRXGH¶
JHJHYHQV�EHZDDUG�
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ALGEMENE GEGEVENS
De algemene gegevens zijn voor iedereen zichtbaar bij het raadplegen van de Interne Gids. U treft  hier
onderstaande velden aan:

Registratienummer: wordt door de personeels- en salarisadministratie (PSA) ingevuld en is DOOHHQ�GRRU�36$
WH�ZLM]LJHQ

Achternaam: is een verplicht veld en alleen te wijzigen met een aanvraag bij de applicatiebeheerder
middels de knop ‘naamsverandering’

Voorletters: zelf te wijzigen
Tussenvoegsel: alleen te wijzigen met een aanvraag bij de applicatiebeheerder middels de knop

‘naamsverandering’
Titulatuur voor: zelf te wijzigen
Titulatuur achter: zelf te wijzigen
Roepnaam: alleen te wijzigen met een aanvraag bij de applicatiebeheerder middels de knop

‘naamsverandering’
Geslacht: keuze uit twee mogelijkheden middels de knop

1DDPVZLM]LJLQJ
Zoals boven reeds genoemd kunt u uw roepnaam, tussenvoegsel en achternaam alleen via de speciale knop
‘naamsverandering’ wijzigen. Als u de knop ‘naamsverandering’ aanklikt, krijgt u het onderstaand
dialoogscherm te zien waarin u kunt aangeven wat u wilt veranderen en hoe u het veranderd wilt hebben.

9HQVWHU�QDDPVYHUDQGHULQJ
Nadat u uw keuze heeft gemaakt en op ‘OK’ hebt geklikt, volgt een tweede dialoogscherm waarin u de
gewenste verandering kunt aangeven. Indien u wederom op OK klikt wordt de beheerder per E-mail op de
hoogte gesteld van de gewenste wijziging. U ontvangt vervolgens een bevestiging voor de wijziging van
Notes-beheer, omdat de E-mailnaam ook aangepast moet worden.

9HQVWHU�QDDPVYHUDQGHULQJ�YRRU�ZLM]LJLQJ�URHSQDDP
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WERKGEGEVENS
Alles wat bij de werkgegevens wordt ingevuld is voor iedereen zichtbaar.

6FKHUP�ZHUNJHJHYHQV
Uitleg van de velden:
Kamernummer: uit vaste tabel te halen, aanpassen bij interne verhuizing
Telefoonnummer: verplicht veld
B.g.g.: wie te bellen bij geen gehoor
Mobiel telefoonnummer nummer van uw mobiele werktelefoon
Naam leidinggevende: de naam van uw hiërarchisch leidinggevende, dus veelal een sectorhoofd
Naam contactpersoon: de naam van uw contactpersoon invullen indien van toepassing
Secretariaat: uit vaste tabel te halen, het gaat hier om het secretariaat van uw sector
Telefoonnummer secretariaat: telefoonnummer van uw sectorsecretariaat wordt automatisch ingevuld
Kamernummer secretariaat: kamernummer van uw sectorsecretariaat wordt automatisch ingevuld
Faxnummer secretariaat: faxnummer van uw secretariaat
Interne E-mail: Notes-adres voor interne E-mail. Ingevuld door Notes-beheer, niet zelf te

wijzigen
Externe Notes E-mail: Notes-adres voor E-mail ‘van buiten’. Ingevuld door Notes-beheer, te

wijzigen op verzoek met speciale knop
Overig E-mail: zelf in te vullen indien u over nog een ander E-mailadres beschikt
Dienst: verplicht veld, uit vaste tabel te halen
Sector: verplicht veld, uit vaste tabel te halen
Functieomschrijving: uit vaste tabel te halen, de functies staan per dienst ingedeeld. Komt uw

functie niet in de tabel voor? Bel dan naar de applicatiebeheerder van de
Interne Gids
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Taken: vrij veld, hier kunt u specifieke taken opgeven die u in het kader van uw
functie vervult

Gedetacheerd: speciaal voor medewerkers die binnen de provinciale organisatie
gedetacheerd zijn. Bijvoorbeeld medewerkers van het interimteam. Dit
veld is dus niet voor medewerkers die van buitenaf bij de provincie
gedetacheerd zijn. Indien ‘ja’ wordt ingevuld, dient nogmaals de dienst,
sector, functie en taken opgegeven worden, ditmaal van de dienst
waarnaar men gedetacheerd is.

Provinciale medewerker: wordt door secretariaat ingevuld bij indiensttreding te wijzigen door
secretariaat via knop ‘dienstverband’

Dienstverband Provincie Utrecht: idem
Werkzaam sinds: idem
Werkzaam tot en met: idem
Werkdagen: verplicht in te vullen. Vooral van belang voor medewerkers die in

deeltijd werken. Vergeet dit veld bij wijzigingen niet in te vullen: het is
van groot belang voor de personeels- en salarisadministratie. Dit veld is
uitdrukkelijk niet bedoeld om verlofdagen aan te geven!

Soort verlof: Wordt door secretariaat ingevuld bij langer durend verlof
Vakantieperiode: handig om aan te geven wanneer u op vakantie bent, dit voorkomt

onnodige telefoontjes.
Aanvullende werkzaamheden: geef hier werkzaamheden aan die niet bij uw functie horen maar die u

wel doet voor de provincie. Bijvoorbeeld OR-lid, lid van het bestuur van
de OPPU etc.

Opmerkingen: vrij veld, hier kan extra informatie opgegeven worden over de
werkgegevens van de medewerker, die van belang kan zijn voor de rest
van de organisatie
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TWEE FUNCTIES
Als u binnen de provincie twee functies heeft, dan worden uw werkgegevens tweemaal in de Interne Gids
opgenomen. Voor elke functie een keer. Krijgt u er een tweede functie bij, gebruik dan de knop ‘twee
functies’ in het wijzigscherm.

.QRS�µWZHH�IXQFWLHV¶

Indien u de knop ‘twee functies’ heeft gebruikt krijgt u eerst nog een waarschuwing of u werkelijk twee
betaalde functies bij de provincie bekleedt:

:DDUVFKXZLQJVYHQVWHU�ELM�JHEUXLN¶�WZHH�IXQFWLHV¶
U kunt nu nog terug door ‘nee’ aan te klikken. Klikt u ‘ja’ aan dan lijkt het alsof er niets gebeurt, maar als  u
met uw cursor naar beneden gaat in uw scherm, zult u zien dat u een tweede vak ‘werkgegevens’ heeft
gekregen. U dient dit vak weer compleet in te vullen. Wanneer u klaar bent drukt u op ‘opslaan’, dan wordt
de wijziging doorgevoerd. Voor het ongedaan maken van de tweede functiegegevens dient u contact op te
nemen met de beheerder van de Interne Gids.
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PRIVÉ-GEGEVENS
U heeft de keuze om uw privé-gegevens beschikbaar te stellen aan wie u maar wilt. Als u niets aangeeft zijn
de gegevens alleen inzichtelijk voor uzelf, de beheerder van het postverzendsysteem en de personeels- en
salarisadministratie. Door de betreffende vakjes aan te kruisen kunt u uw privé-gegevens beschikbaar stellen
aan uw leidinggevende, uw secretariaat en aan de gehele provinciale organisatie. Verder kunt u ook kiezen
voor een individuele benadering via het kopje ‘leesbevoegdheid’ onder in het scherm.

6FKHUP�SULYp�JHJHYHQV
De invulling van de meeste velden spreken voor zich en de velden zijn veelal vrij invulbaar. Ook hier geldt:
velden met sterretjes erbij zijn verplicht in te vullen.
Slechts een paar velden worden hieronder toegelicht:

.HQWHNHQ
Het kenteken van uw privé-auto kunt�u opnemen in de Interne Gids. Mocht er iets met uw auto aan de hand
zijn -u heeft bijvoorbeeld uw lichten laten branden- dan zal het Centraal Service Centrum (CSC) hierover
persoonlijk contact met u opnemen. Als u ervoor kiest dit veld niet in te vullen, kunt u in voorkomende
gevallen niet gewaarschuwd worden.

3ULYp�DGUHV
Dit zijn verplichte velden en het is van belang dat deze gegevens kloppen. De personeelsadministratie en het
postverzendsysteem maken hier gebruik van. Bij een verhuizing dient u de nieuwe gegevens hier in te vullen
en op de daarvoor bestemde knop te klikken, op dat moment worden de gegevens doorgegeven. De systemen
van de postverzending en de personeelsadministratie worden dan automatisch aangepast.

Als u klaar bent met wijzigen kunt u het scherm verlaten met de knop ‘sluiten’. U komt dan weer in het
hoofdmenu.
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Bij de optie ‘Info’ is de uitgebreide handleiding terug te vinden. Wijzigingen in de handleiding zullen hier
terug te vinden zijn.

 ,QIRVFKHUP
Ook kunt u hier de manier van opstarten van de Interne Gids op uw PC aanpassen. Zo kunt u ervoor kiezen
om direct in het zoekscherm ‘op naam’ terecht te komen. Mocht u dit op enig moment weer willen wijzigen
dan kan dit ook hier. U druk op de toets en bij het opnieuw opstarten van de Interne Gids krijgt u een
keuzemenu voorgeschoteld. Vergeet niet aan te geven dat u dit keuzemenu niet bij elke keer openen van de
Interne Gids wilt zien..

:LM]LJVFKHUP�RSHQHQ�,QWHUQH�*LGV
Met de knop ‘Sluiten’ komt u weer in het hoofdscherm.
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Met deze knop sluit u de Interne Gids af.
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TIPS

WAT TE DOEN:
$OV�X�ELM�HHQ�DQGHUH�VHFWRU�RI�GLHQVW�JDDW�ZHUNHQ"
Pas uw gegevens aan zodra u op uw nieuwe werkplek zit.

$OV�XZ�GLHQVWYHUEDQG�ZLM]LJW�YDQ�WLMGHOLMN�QDDU�YDVW"
Vraag uw secretariaat uw gegevens t.a.v. uw dienstverband aan te passen. U krijgt dan automatisch een
nieuw P-nummer.

$OV�X�DOV�YDVW�PHGHZHUNHU�YHUWUHNW�ELM�GH�SURYLQFLH�8WUHFKW"
Vraag uw secretariaat de uw gegevens aan te passen, geef op tot en met welke datum u in dienst bent en geef
uw werkelijke laatste werkdag op, indien dit afwijkt uw laatste werkdag.

$OV�X�DOV�WLMGHOLMNH�PHGHZHUNHU�YHUWUHNW�ELM�GH�SURYLQFLH�8WUHFKW"
U hoeft niets te doen. De datum ‘werkzaam tot’ is al ingevuld toen u bij de provincie kwam werken.

$OV�XZ�FRQWUDFW�DOV�WLMGHOLMNH�PHGHZHUNHU�ZRUGW�YHUOHQJG"
Vraag uw secretariaat de datum ‘werkzaam tot en met’ aan te passen. Dit kunt u doen tot één week de
oorspronkelijke datum werkzaam tot en met bereikt is.

$OV�XZ�FRQWUDFW�DOV�WLMGHOLMNH�PHGHZHUNHU�ZRUGW�YHUOHQJG��PDDU�GH�XLWHUVWH�GDWXP�ZDDURS�GLW
DDQJHSDVW�NDQ�ZRUGHQ�LV�DO�YHUVWUHNHQ"
Vraag uw secretariaat u opnieuw aan te maken in de Interne Gids.

$OV�X�KLsUDUFKLVFK�ZRUGW�DDQJHVWXXUG�GRRU�KHW�HQH�VHFWRUKRRIG�HQ�ZHUNW�YRRU�HHQ�DQGHUH�VHFWRU"
Gebruik NIET de knop ‘twee functies’ maar vul bij secretariaat/dienst/sector/ leidinggevende de gegevens in
van de sector waar u hiërarchisch bijhoort. Kruis vervolgens het vakje gedetacheerd aan en vul in waar u in
de praktijk werkt.

%LM�HHQ�LQWHUQH�YHUKXL]LQJ"
Pas uw gegevens zo snel mogelijk na de verhuizing aan.

$OV�X�GH�EHGULMIVDUWV��GH�EHGULMIVILWQHVV�RI�GH�FDWHULQJ�HWF��]RHNW"
Kies in het Hoofdmenu ‘zoeken’ en vervolgens de knop ‘organisatie’.

$OV�X�WZHH�NHHU�GH]HOIGH�QDDP�HQ�JHJHYHQV�WHJHQNRPW�LQ�GH�,QWHUQH�*LGV"
Medewerkers met twee verschillende betaalde functies bij de provincie Utrecht staan inderdaad tweemaal in
de Interne Gids. De werkgegevens verschillen dan, minimaal v.w.b. de functie. Soms komt het voor dat
medewerkers onterecht de knop ‘twee functies’ hebben gebruikt en staan zij tweemaal met dezelfde
gegevens in de Interne Gids. Mocht u zo iemand tegenkomen, geef dit per E-mail door aan Beheer Interne
Gids, de beheerder is de enige die iemand kan verwijderen.

$OV�HHQ�PHGHZHUNHU�LQ�GH�,QWHUQH�*LGV�WHJHQNRPW�ZDDUYDQ�X�]HNHU�ZHHW�GDW�GH]H�QLHW�PHHU�ELM�GH
SURYLQFLH�ZHUNW"
Ook dit geeft u via de E-mail door aan ‘Beheer Interne Gids’.

$OV�X�HHQ�DDQWDO�PHGHZHUNHUV�ZLOW�VHOHFWHUHQ�HQ�DOV�HHQ�OLMVW�ZLOW�DIGUXNNHQ"
Ga via ‘Zoeken’ naar de lijst op naam gesorteerd (een andere sortering kan uiteraard ook). Selecteer de
medewerkers die u in een lijst wilt afdrukken. Dit doet u door een vinkje voor de namen te zetten. Bij de
eerste moet u daarvoor de <Shift>-toets ingedrukt houden en met de linker muisknop de naam van de
betreffende medewerker aanklikken. De volgende namen kunt u dan selecteren door slechts met de muis de
naam aan te klikken. Een vinkje weghalen doet u door de naam nogmaals aan te klikken. Als u uw lijst heeft
samengesteld kiest u in het Notes-menu voor ‘Bestand’ en dan voor ‘Afdrukken’. In het Afdrukmenu kiest u
voor ‘Weergave afdrukken’.
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$OV�X�]HOI�XZ�JHJHYHQV�KHHIW�DDQJHSDVW�HQ�RSJHVODJHQ�PDDU�LQ�GH�OLMVW�RS�XZ�VFKHUP�VWDDQ�GH�RXGH
JHJHYHQV�QRJ"
Dan dient u uw scherm te verversen; dit kunt u doen door op functietoets <F9> te drukken of door de lijst af
te sluiten en opnieuw op te vragen.

$OV�KHW�VHFUHWDULDDW�XZ�GDWXP�µZHUN]DDP�WRW�HQ�PHW¶�KHHIW�DDQJHSDVW��X�NLMNW�LQ�XZ�JHJHYHQV�HQ�]LHW
GDDU�GH�RXGH�GDWXP�QRJ�VWDDQ"
Er is een speciaal programmaatje nodig om die datum te activeren, dit programmaatje draait ‘s nachts. De
volgende dag zult u zien dat de nieuwe datum wel in uw gegevens is opgenomen. Dit geldt voor alle
wijzigingen die het secretariaat bij ‘dienstverband’ aanbrengt.

$OV�X�YUDJHQ�RI�SUREOHPHQ�KHHIW�PHW�GH�,QWHUQH�*LGV"
U stuurt een E-mail naar ‘Beheer Interne Gids’ of u neemt telefonisch contact op met toestel ����.
&RORIRQ�
Tekst en opmaak: Josien van Dommelen

Met dank aan Laird, Maaike en Floor
E-mail: Beheer Interne Gids

Telefoon ����
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