Handleiding Screening
Screening
Een screening wordt in Mijn Loopbaan voor partners geregistreerd via de tab ‘Begeleiding’, subtab ‘Stappen
naar werk’.
Via de link ‘Voeg een stap toe’ krijg je een klaplijst met mogelijke nieuwe stappen.

In de klaplijst met nieuwe stappen kies je voor ‘Screening’.

Als je vervolgens op de knop ‘Toevoegen’ klikt, wordt het detailscherm van de screening geopend.

Toestand
Met de toestand ‘Bezig’ geef je aan dat de screening gestart is.
Datum
Hier noteer je de startdatum van de Screening.
Uitbestedingsnummer(Financieringsnummer)
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Handleiding Screening
Een uitbestedingsnummer (Financieringsnummer) geeft aan in kader van welk project je registreert. Jouw
organisatie is op de hoogte welk uitbestedingsnummer (Financieringsnummer) je dient te kiezen.
Aanvrager
Aangezien jij de start van de nazorg tijdens tewerkstelling registreert, worden jouw gegevens hier automatisch
ingevuld.
Je kan deze gegevens wijzigen door het symbool

open te klikken.

Uitvoerder
Ook hier worden jouw gegevens automatisch ingevuld. Je kan deze gegevens wijzigen door het symbool
open te klikken.
Samenvatting
In het tekstveld ‘Samenvatting’ noteer je een kort verslagje van de screening.
Als je vervolgens op de knop ‘Bevestigen’ klikt, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen. Er wordt een
screeningslijn toegevoegd in de overzichtslijst van ‘Stappen naar werk’.

Het verloop van de screening
Iedere keer je contact hebt met de klant noteer je dit in de rubriek ‘Stappen naar werk’ van Mijn Loopbaan
voor partners.
In de overzichtslijst van ‘Stappen naar werk’ vind je de lijn ‘screening die je zelf (zie eerste deel van deze
handleiding) hebt aangemaakt. De toestand van deze lijn staat op ‘Bezig’.
Zolang de screening loopt, laat je de toestand op ‘Bezig’ staan.
Met de toestand ‘Geannuleerd’ geef je aan dat je verkeerdelijk een nazorg tijdens tewerkstelling genoteerd
hebt in het VDAB-dossier van de burger.

Het einde van de screening
Als de screening is afgelopen zet je de toestand van de screeningslijn op uitgevoerd.
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