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RESULTAATSMETER UPDATE 2018
INHOUD RESULTAATSMETER
De Resultaatsmeter heeft de navolgende functionaliteiten:
1. STARTDOCUMENT: hierin kunnen afspraken aangaande het project worden vastgelegd.
2. LOGBOEK: hierin kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer (online) informatie uitwisselen.
3. DATAPASPOORTEN: hierin kan boomrelevante data (inventarisatiegegevens) worden vastgelegd.
4. RESULTAATSMETING: hierin kan de toezichthouder het uitgevoerde werk beoordelen.
De Datapaspoorten en de Resultaatsmeting zijn alleen volledig toegankelijk voor een gecertificeerde
Data Inspecteur Bomen (DIB) en een gecertificeerd Controleur Handboek Bomen (CHB). U vindt een
overzicht van deze DIB en CHB in het ‘Landelijke Register’.
WAT IS NIEUW?
Het programma van de Resultaatsmeter is geüpdatet. Op hoofdlijnen zijn alle functionaliteiten voor het
uitvoeren van een resultaatsmeting gelijk gebleven. Het programma is voorzien van extra vraagtekens
(?) waarop u kunt klikken voor uitleg van de (nieuwe / gewijzigde) functies op die pagina. Zo kunt u
stap voor stap het programma verkennen en u eigen maken.
RESULTAATSMETING: Belangrijkste wijzigingen voor de Resultaatsmeting zijn:
A. De invoer van elementen via een Excelbestand. Data bestemd voor het logboek moet in de
header (kopregel) van de datakolom gecodeerd zijn met [00] … zie (?) invoer elementen.
B. Bij de beoordeling van een element kan de controleur kiezen voor een beoordeling op grond van
alle beoordelingscriteria (oude methode) of voor het alleen registreren van die criteria die leiden tot
een foutscore. Ook kan een element als geheel ineens goedgekeurd worden … zie (?) beoordeling.
DATAPASPOORTEN:
Aan de Resultaatsmeter is de functionaliteit van datapaspoorten toegevoegd. Deze functie is bedoeld
voor de inventarisatie van bomen en het eenduidig via een standaard datapaspoort registreren van
boom relevante data … zie (?) datapaspoort aanmaken en Handleiding Datapaspoorten DIB.
NIEUW PROJECT AANMAKEN
Via de knop [START EEN NIEUW PROJECT] kunt u een (nieuw) project aanmaken.
Alleen diegene die u in het project autoriseert (via pagina AUTORISATIE) hebben ook toegang tot het
project. Als u het project aanmaakt bent u automatisch projecteigenaar van dat project en beheert u
de instellingen van dat project. Eventueel kunt u nog een tweede projecteigenaar toevoegen maar ook
die heeft dan alle rechten om het project te wijzigingen. De rol van projecteigenaar is dus cruciaal voor
het opstellen en beheren van het project.
Bij het aanmaken van een project kiest u zelf de projectnaam en de omschrijving (verplichte
invulvelden). Eventueel kunt u ook nog opmerkingen plaatsen die voor een ieder leesbaar zijn binnen
het project, bijvoorbeeld:
PROJECTNAAM:
OMSCHRIJVING:
OPMERKING:

Snoeiproject Voorbeeldstad
Snoeiproject wijk C
Snoei 2.300 bomen wijk C (gemeente Voorbeeldstad)

