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Handleiding Mobiele Versie

Inleiding
Leuk dat je gaat werken met Mijn Verbetermeter! Op de volgende pagina’s leggen we uit hoe je
succesvol een meting invoert op de mobiele pagina van Mijn Verbetermeter.
Met de mobiele versie kun je alleen metingen toevoegen.
Gebruik de ‘gewone’ versie indien je resultaten wilt inzien, een idee in de box wilt stoppen etc.
Hiervoor kun je de algemene handleiding of de handleiding voor de meter raadplegen.
Wij wensen je veel plezier met het gebruik van Mijn Verbetermeter!
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1. Mobiele versie Mijn Verbetermeter
Mijn Verbetermeter is een webbased tool wat betekent dat je via internet toegang kunt krijgen tot de
applicatie. Speciaal voor het gebruik van Mijn Verbetermeter op de smartphone is een light versie ontwikkeld.
Met de mobiele versie kun je alleen metingen toevoegen. Indien je op je smartphone naar
https://www.mijnverbetermeter.nl navigeert zal de pagina automatisch geladen worden als mobiele pagina.

1.1.

Inloggen en uitloggen

Om in te loggen in Mijn Verbetermeer heb je een aansluitingscode, gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Je
hebt deze ontvangen van bijvoorbeeld je leidinggevende (degene die Mijn Verbetermeter coördineert binnen
jouw team).
1.

Open Internet op je mobiele telefoon en ga in de adresbalk naar
m.mijnverbetermeter.nl.

2.

Typ de aansluitingscode, jouw gebruikersnaam en wachtwoord in en
klik op ‘inloggen’

3.

Het systeem controleert uw gegevens en stuurt u door naar het
startscherm.

4.

De mobiele versie staat toe dat u aansluitingscode en
gebruikersnaam worden opgeslagen.

Uitloggen uit Mijn Verbetermeter kun je eenvoudig doen door het venster te sluiten, of door rechts onderaan
te klikken op de uitlogknop.

1.2.

Lopende metingen
2.
1.

1.
2.

Wanneer je inlogt in Mijn Verbetermeter start de
applicatie bij de lopende metingen van de huidige week.
Recht bovenin vindt je twee knoppen die op elk scherm
zichtbaar zijn. Namelijk het organogram
. Door op de
pictogram te klikken kun je wisselen van organisatiedeel.
En het huisje navigeert je altijd terug naar de lopende
metingen van de week
.
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1.3.

Organisatiedeel selecteren
3.

De verschillende organisatiedelen waartoe jij toegang
hebt worden weergeven in een overzicht. Daarbij is
zichtbaar hoeveel metingen lopen bij een bepaald
organisatiedeel. Door de naam van het organisatiedeel
aan te klikken zal het veld ‘lopende metingen’ zich
openen voor het gekozen deel.

3.

1.4.

Meting invoeren
4.

4.

5.

Hier lees je voor welk organisatiedeel de
lopende metingen worden getoond, hoeveel
cliënten, zorgverleners en lopende metingen
er in totaal zijn.
Door de meet-app aan te klikken opent het
volgende venster.

5.

7.

6.
7.

Kies het meetmoment waarop je een meting wilt
doorvoeren.
Je kunt het roze klikpad gebruiken om één stap terug te
gaan in de applicatie.

6.
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8.

Omdat de meet-app cliënt gebonden is
wordt er een lijst met namen getoond van
de cliënten horend bij dat organisatiedeel.
Klik de cliënt waarvoor je de meet-app wilt
invullen aan.

8.

9. Klik het juiste antwoord aan.
10. Je kunt hier eventueel de datum, tijd en het moment van
de meting aanpassen. Standaard staat de huidige datum
en tijd ingevuld.
11. Druk op opslaan en voer de meting door. De cliëntenlijst
opent zich opnieuw en je kunt eventueel een nieuwe
meting toevoegen.

9.

10.
11.

9.
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Bijlage 1: Schematische overzicht van meting invoeren.
1.

Inloggen op https://m.mijnverbetermeter.nl

2.

Klik op Meten - Lopende metingen
a. Optioneel: wissel van organisatiedeel

3.

Kies betreffende meet-app

4.

Kies het juiste meet-moment
a. Route 1: kies medewerker of cliënt
b. Route 2: voeg een anonieme meting toe

5.

Vul de meet-app in

6.

Klik op opslaan

1. Inloggen

2. Meten

2a. Kies ander organisatiedeel

3. Meet-app

4. Meet-moment

4a. Route 1
Cliënt of medewerker gebonden

4b. Route 2
Anoniem

5. Invullen meet-app

6. Opslaan
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