Handleiding voor leidinggevenden
Jaargesprekken voeren via het SBA Leerplein
Account aanmaken/ inloggen
1. Ga naar sbaweb.nl en klik in de onderstaande banner op
de homepage op Wat is het leerplein? als je meer
informatie wilt over wat het Leerplein precies inhoudt.
Voor het aanmaken van een account klik je op Log direct
in. Ook als je al een account hebt, klik je hierop.

2. Je komt op het inlogscherm van het SBA Leerplein.

3. Maak een account aan door op het tabblad Registreren te
klikken en dan voor Account aanvragen te kiezen. Heb je al
een account log hier dan in met je inloggegevens.

4. Vul alle velden in het aanvraagformulier in.
5. Je ontvangt een bevestigingsmail en krijgt direct toegang tot het Leerplein als je je hebt
aangemeld.
6.
Let op! Bij aanmelding krijg je automatisch rechten om als medewerker het SBA Leerplein te
gebruiken. Als je leidinggevende bent, zal de Servicedesk van de SBA je extra rechten geven. Zodra
dit gerealiseerd is, ontvang je een mail en kan je als leidinggevende aan de slag.

Beginnen op het Leerplein

Als je bent ingelogd, kan je van start op het SBA Leerplein. Je voert eerst je medewerkers in en kunt
daarna jaargesprekken gaan inplannen en afspraken gaan vastleggen.

1. Werknemers invoeren
Klik in het menu op Mijn afdeling en kies daarna Werknemers.
Je klikt op de knop ‘Toevoegen’ en vult in het formulier dat opent
de noodzakelijke gegevens van de medewerker in. Je drukt op
Opslaan.
Je kunt nu achter elkaar al je medewerkers invoeren, of om het
proces “uit te proberen” eerst met 1 of 2 medewerkers beginnen.

2. Uitnodiging voor jaargesprek
Op de homepage van het SBA Leerplein klik je in het menu op Jaargesprek -> uitvoering: Je gaat
werken binnen het tabblad ‘Afspraken’.
Je maakt eerst een afspraak aan om die afspraak vervolgens te koppelen en te versturen aan de
juiste medewerker.

Klik op ‘Toevoegen’ en vul nu onderstaande velden in:

Vervolgens klikken op ‘Afspraak aanmaken’

Je ziet nu het onderstaande scherm:

Je gaat nu een medewerker selecteren waarnaar je de bevestiging van de afspraak wilt mailen. Klik
op ‘Toevoegen’ en het volgende scherm verschijnt:

Omdat jij de leidinggevende bent en medewerkers uitnodigt is de optie ‘medewerker’ al
geselecteerd. Maak gebruik van het ‘drop-down menu’ en selecteer de medewerker(s) die je wilt
uitnodigen (je kunt meerdere medewerkers uitnodigen):

Klik vervolgens op de knop ‘Opslaan’.

Let op: Zodra je op de knop ‘Opslaan’ drukt ontvangt de betreffende medewerker direct een
uitnodiging in de inbox van het opgegeven e-mailadres:

Als leidinggevende zie je op je Homepagina bij ‘Aankomende afspraken’, de afspraak die je hierboven
hebt gemaakt:

3. Agendapunten toevoegen aan jaargesprek
Om agendapunten toe te voegen aan deze uitnodiging doe je het volgende: Klik in op de homepage
op de daadwerkelijke uitnodiging en je komt weer in het onderstaande scherm. Je kunt ook tijdens
het uitnodigen zelf meteen de agendapunten invoeren.

Bij het onderdeel ‘Extra Agendapunten’ klik je op ‘Toevoegen’

Voer vervolgens een agendapunt in en klik op ‘Toevoegen’. Dit herhaal je al naargelang het aantal
agendapunten die jij als leidinggevende wilt bespreken.

Dit geeft onderstaand overzicht:

Let op: ook de medewerker kan eigen agendapunten inbrengen voor het jaargesprek. Dat ziet er dan
als volgt uit:

4. Documenten toevoegen aan jaargesprek
Je kunt ook documenten toevoegen die ter voorbereiding moeten worden ingevuld/gelezen:

Open de afspraak en ga naar Verslag (onder Extra agendapunten). Door te klikken op ‘Toevoegen’ ->
‘Bladeren’ kan een document vanaf je eigen computer geüpload worden:

Klik op ‘Bewaren’ en het betreffende document is ook voor de medewerker beschikbaar.

5. Afspraken vastleggen tijdens het Jaargesprek
Om afspraken die je maakt tijdens een gesprek even kort samen te vatten kun je in het Leerplein die
specifieke afspraak openen. Dit kan:

a) Door op de homepagina te klikken in het veld ‘Aankomende afspraken’ op de relevante
afspraak.

b) Door op ‘Bekijk alle afspraken’ onderaan klikken, krijg je eerst een tussenscherm te zien met
alle afspraken, waar je vervolgens bij de juist afspraak op het potlood klikt.

Je komt in de afspraak in het volgende scherm en klikt op ‘Verslag status’.

Tijdens het jaargesprek kun je hier even kort voor jezelf noteren wat is afgesproken per agendapunt:

Zijn alle agendapunten besproken en heb je dat hier per agendapunt even kort genoteerd? Kies dan
voor de optie ‘Opslaan als Concept’

Je ontvangt de melding ‘Verslag is opgeslagen’. Je medewerker ziet in haar portaal het volgende:

Wij adviseren nu om de medewerker het verslag zelf te laten schrijven op basis van het gevoerde
gesprek en de afspraken die per agendapunt zijn gemaakt. Hiervoor kan het Verslagformulier
Jaargesprekken (word-document) uit de Kennisbank worden gedownload. Nadat het verslag is
gemaakt, uploadt de medewerker het document (met een herkenbare documentnaam) onder
'Afspraak' -> 'Verslag' (zie punt 4 Toevoegen documenten aan gesprek).
Wanneer de medewerker het verslag heeft gemaakt en haar/zijn versie (herkenbaar) in het portaal
heeft geplaatst dan zie je het volgende:

Lees het verslag door. Zijn er aanpassingen nodig, overleg dit met je medewerker en pas het worddocument indien nodig aan. Staan alle agendapunten erin en zijn de gemaakte afspraken goed
weergegeven en zijn zowel jij als je medewerker akkoord? Plaats als leidinggevende dan de teksten
uit het word-document in de relevante onderwerp-velden onder het kopje ‘Verslag Status’. Je
overschrijft hiermee je oorspronkelijke notities die je hebt gemaakt tijdens het gesprek. Controleer of
alles erin staat en kies dan voor de optie ‘Verzenden’.

Er is dan een officieel gespreksverslag gegenereerd:

De medewerker ontvangt een e-mail met daarin het verzoek het verslag te accorderen:

Wanneer de medewerker ‘akkoord’ heeft gegeven, ontvang je als leidinggevende onderstaande mail:

Beste Leidinggevende,
Het verslag van het jaargesprek is gemaakt, je kunt het hier vinden klik hier.
Zou je het verslag willen goedkeuren indien het duidelijk en volledig is?
Zijn er nog vragen, onduidelijkheden of aanvullingen in het verslag, neem contact op met Cas.
Met vriendelijke groet,
Team Leerplein SBA

En zie je de volgende status:

6. Het Gespreksverslag is gemaakt: en dan?
Om de gemaakte afspraken te kunnen monitoren zet je de ontwikkelafspraken in het SBA Leerplein.
Dit doe je door naar het Tabblad ‘Ontwikkelafspraken’ te gaan.

Vervolgens klik je op ‘Toevoegen’. Je voegt elke ontwikkelafspraak een voor een toe op de volgende
wijze:

Vervolgens klik je op ‘Opslaan’ en is de ontwikkelafspraak bevestigd:

Het is nu aan de medewerker om de ontwikkelafspraken te realiseren. Heeft de medewerker de
afspraak gerealiseerd dan kan hij dit vastleggen in het Leerplein. Dit kan hij doen door na realisatie
de afspraak te openen en onder Uitvoering zowel ‘Uitgevoerd’ als ‘Afgesloten’ aan te vinken en op
‘Opslaan’ te klikken:

Let op: doet de medewerker dit niet, dan ontvang je een notificatie dat de deadline nadert van de
betreffende ontwikkelafspraak.
Je weet nu hoe het moet. Nu is het een kwestie van doorzetten. Heb je vragen over het gebruik
van het Leerplein of hulp bij de inrichting van het Leerplein? Wij staan voor je klaar:
servicedesk@sbaweb.nl, tel: 0900 722 26 67.

