Gebruikershandleiding (Beknopt)
Zie ook Handleiding CHB en Handleiding DIB

RESULTAATSMETER UPDATE 2020
INHOUD RESULTAATSMETER
De resultaatsmeter heeft de volgende functionaliteiten, die door de projecteigenaar (kunnen) worden beheerd:
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 (CHB) het uitgevoerde werk beoordelen.
LANDELIJK REGISTER: Het invullen of muteren van een datapaspoort is alleen toegankelijk voor een
gecertificeerde Data Inspecteur Bomen (DIB). Het uitvoeren van een resultaatsmeting is alleen toegankelijk voor
een gecertificeerd Controleur Handboek Bomen (CHB). U vindt een overzicht van deze DIB-ers en CHB-ers in
het ‘Landelijke Register’. Zij kunnen u ook adviseren over het inrichten van nieuwe projecten en het aanmaken
van een resultaatsmeting.
VRAAGTEKENS (?): Het programma van de Resultaatsmeter wordt regelmatig geüpdatet. Het programma is op
diverse plaatsen voorzien van vraagtekens (?) waarop u kunt klikken voor uitleg over de (nieuwe/gewijzigde)
functies op die pagina. Zo kunt u stap voor stap het programma verkennen.
ELEMENTEN INVOER: Bij de invoer van elementen binnen de Resultaatsmeter via een Excelbestand moeten
deze data bestemd voor het logboek of het datapaspoort in de header (kopregel) van de datakolom gecodeerd
zijn [code] … zie (?) [ELEMENTEN INVOER].
PROJECT AUTORISATIE: Om deelnemers binnen een project toe te voegen en te voorzien van de juiste
autorisatie, moet de [PROJECT AUTORISATIE] door de projecteigenaar worden ingesteld. De autorisatie van
een Controleur Handboek Bomen of Data Inspecteur Bomen is alleen mogelijk via een controleur (CHB) of
data-inspecteur (DIB) die is gecertificeerd (zie Landelijk register).
NIEUW PROJECT AANMAKEN: Via de knop [START EEN NIEUW PROJECT] kunt u een project aanmaken. 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)

Aansluitend stelt u binnen het project de autorisatie et cetera in via de knoppen in het dashboard. Alleen
deelnemers die u als projecteigenaar in het project toevoegt en autoriseert hebben 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 let op, ook die persoon heeft dan alle
rechten om het project te wijzigen. De rol van projecteigenaar is dus cruciaal voor het opstellen en beheren van
het project.

