
Veelgestelde vragen
IT-platform

V1.1.6 NL - Juni  2022



Waarom hebben jullie een nieuw platform?

Sinds 2014 zijn wij bezig met het vernieuwen en verbeteren 

van ons IT-platform met als doel de gebruiksvriendelijkheid 

voor onze businesspartners te vergroten. De mogelijkheden 

breiden zich ieder jaar weer uit en wij proberen hierin 

met de tijd mee te gaan. Hoewel wij met het huidige 

platform alle producten op een betrouwbare en veilige 

manier kunnen leveren, streven wij ernaar om steeds meer 

mogelijkheden, flexibiliteit en efficiëntie aan te kunnen 

bieden.

Wat zijn de voordelen van het nieuwe platform?

Bij Human Insight staan goede klantenservice en 

projectmanagement centraal. Onze account- en 

projectmanagers doen hun uiterste best om onze partners 

van alle nodige support te voorzien. Ondanks dat zij dit 

graag doen, horen wij de laatste jaren steeds vaker de 

wens van partners om meer van deze taken zelf uit te 

voeren waar mogelijk. Het runnen van projecten wordt 

hierdoor sneller, directer en efficiënter voor partners 

en er ontstaat meer ruimte voor klantenservice vanuit 

onze accountmanagers. Dit is daarom één van onze 

basisuitgangspunten voor het nieuwe IT-platform. 

Wat biedt het nieuwe platform mij?

Het nieuwe IT-platform biedt de mogelijkheid aan onze 

partners om alle projecten van begin tot eind in te richten 

en te managen. Zo kunnen zij zelf deelnemers uitnodigen, 

e-mails en herinneringen sturen en bijhouden, rapporten 

toewijzen (inclusief de gewenste content en kleuren van 

pilaren), etc..

Waarom duurde de bouw van het nieuwe IT-platform 

langer dan verwacht?

Een grootschalig IT-project vergt vaak meer tijd en is vaak 

complexer dan vooraf gedacht, ook dat is hier het geval. 

Daarnaast heeft de wereldwijde coronapandemie voor 

vertraging gezorgd.

Nieuw platform



Wordt mijn huidige data overgezet naar het nieuwe 

platform? Zo ja, moet hier toestemming voor gegeven 

worden?

Alle data, niet ouder dan 24 maanden, wordt overgezet van 

het oude naar het nieuwe platform. Hiervoor hoeft geen 

toesteming gegeven te worden.

Blijft mijn data wel toegankelijk op de storefronts?

De opgeslagen data van deelnemers blijft toegankelijk voor 

de beheerders van het platform om te downloaden totdat 

het oude platform offline gehaald wordt op 14 juli 2022. 

De data die minder dan twee jaar oud is, kan opgevraagd 

worden bij Human Insight om in het nieuwe platform onder 

jouw organisatie gezet te worden. De data ouder dan twee 

jaar zal geanonimiseerd worden en niet meer beschikbaar 

zijn. 

Kan ik mijn oude rapporten blijven downloaden?

Ja, dat kan. Let er wel op dat deze data beperkt toegankelijk 

zal zijn op dit oude platform. Na 14 juli 2022 is deze data 

niet meer beschikbaar. Wij raden daarom aan om deze data 

te downloaden naar een eigen omgeving conform AVG-

richtlijnen.

Werken de links voor de vragenlijsten nog wel nadat jullie 

zijn overgegaan?

De vragenlijstenlinks zullen nog worden ondersteund 

tot 14 juli 2022. Wij raden aan om huidige projecten af te 

ronden en contact op te nemen met Human Insight om de 

volgende stappen te bespreken om vervolgprojecten uit te 

kunnen zetten. 

Overgang



Wat zijn de kosten van het platform?

79,95 euro per jaar. Deze investering wordt gebruikt voor 

dataopslag en online beveiliging.

Wat zijn de kosten voor de producten op het platform?

In onze productcatalogus vind je de kosten voor de 

producten op het platform, maar ook wat wij nog meer te 

bieden hebben: 

https://bit.ly/HIProductCatalogus

Kosten



Hoe betaal ik de vragenlijsten?

De vragenlijsten die via het nieuwe platform worden 

afgenomen worden aan het einde van de maand digitaal 

gefactureerd via e-mail.

Wat zijn de kosten en wanneer wordt wat gefactureerd?

De facturering gaat per vragenlijst. Een vragenlijst wordt 

echter niet direct gefactureerd als deze wordt klaargezet, 

dit gebeurt pas als een participant de vragenlijst opent. Als 

dit gebeurt, wordt het bijgehouden op het usage scherm. 

Hier kijkt Human Insight minimaal maandelijks naar en zal 

hiermee de facturen opstellen.

Hoe werkt de facturatie?

Minimaal één keer per maand zal Human Insight via het 

usage scherm kijken hoeveel je verbruikt hebt en aan de 

hand hiervan een factuur opmaken.

Wanneer betaal ik voor een vragenlijst?

De vragenlijsten die niet gestart worden, worden niet 

in rekening gebracht, maar de vragenlijsten die wel 

geopend worden, maar niet afgerond worden wel, net als 

vragenlijsten die wel afgerond worden.

Wanneer wordt een vragenlijst verrekend in het systeem? 

Bij aanmaken of bij invullen?

De vragenlijst wordt verrekend in het systeem wanneer 

deze is geopend en/of ingevuld.

Betaling



Hoe kan ik deelnemers toevoegen?

Klik op Participants in het linkermenu. Klik daarna op Create 

in het overzichtscherm om een deelnemer toe te voegen. 

Klik op Save als je terug wilt gaan naar het overzicht of op 

Save and add next om er nog één toe te voegen. Alternatief 

kan je op het overzichtscherm klikken op Upload CSV 

om meerdere deelnemers tegelijk toe te voegen. Klik 

vervolgens op Download sample file (als je deze nog niet 

eerder hebt gedownload) en vul de kolommen in (let erop 

dat je de header bovenin laat staan). Sla dit bestand op 

als CSV-bestand. Dit kan je vervolgens uploaden om alle 

deelnemers die hierin staan toe te voegen. Alle deelnemers 

die foutief zijn ingevuld, worden niet toegevoegd maar wel 

aangemerkt zodat deze kunnen worden verbeterd. Namen 

van deelnemers die erin staan worden overschreven, 

alle andere data (zoals vragenlijsten, rapporten, etc.) blijft 

onaangetast.

Wie zien de gegevens van mijn klant(en)?

Ons IT platform kent verschillende beveiligingsgradaties 

en toegangsprotocollen. De data van deelnemers blijft te 

allen tijde van de deelnemers en kan op verzoek worden 

verwijderd. Daarnaast is het zo dat, om vragenlijsten te 

versturen en te koppelen aan deelnemers, ons systeem 

een e-mailadres en voor- en achternaam nodig heeft 

om dit correct aan elkaar te koppelen. De data die wordt 

ingevoerd door jou is inzichtelijk alleen voor de deelnemer, 

het bedrijf dat in opdracht van de deelnemer de data 

verzamelt en Human Insight medewerkers. Human 

Insight heeft de beschikking om jou te kunnen assisteren 

als er iets fout gaat bij het managemen van een project, 

opleveren van bepaalde rapportage of uitzenden van 

een vragenlijst. Hiertoe heeft Human Insight toegang tot 

jouw account en kan het alleen met goedkeuring van de 

opdrachtgever hierin assisteren. Hierbij houdt Human 

Insight zich aan de AVG-richtlijnen en verwijdert de data 

op basis van de richtlijnen die ook het Nederlands Instituut 

Psychologen (NIP) hanteert. Hierbij refereren wij aan een 

verwijderingstermijn van data van twee jaar. 

Klanten

Wat krijgen mijn klanten te zien?

De klanten ontvangen een e-mail met hierin een 

uitnodiging om de vragenlijst in te vullen over een specifiek 

onderwerp. Dit kan de organisatie, een zelfbeeld, een 

feedbackbeeld over een ander persoon e.d. zijn. De 

deelnemers krijgen geen persoonlijke informatie te zien van 

anderen, noch hoeven zij persoonlijke informatie ergens 

in te voeren. De uitnodigingen die verstuurd worden door 

het Human Insight platform bevatten enkel vragenlijsten 

die ontwikked zijn voor organisatie-, team- en individuele 

ontwikkeldoeleinden.

Hoe verwijder ik deelnemers uit de database?

Klik hiervoor in het linkermenu op Participanten. Je krijgt 

een lijst te zien met alle participanten in de database. Klik 

hier op de participant die je wil verwijderen en je komt op 

de persoonlijke pagina over deze participant. Klik hier op 

Edit, en je komt dan op een pagina waar je de participant 

kan verwijderen.

Wanneer heb je toegang tot welke assessments in het 

platform?

Je toegankelijkheid tot bepaalde assessments hangt af van 

waartoe je gecertificeerd ben. Als je eenmaal gecertificeerd 

bent, zal een Human Insight medewerker je ook op dit 

platform certificeren en je daarmee in staat stellen om 

gebruik te maken van dit assessment binnen het platform. 

Mocht dit nog niet gedaan zijn, neem dan contact op met 

Human Insight.



Wie heeft toegang tot de data?

De projecteigenaar, de Organisation Owner, de eventueel 

toegevoegde projectmanagers en de medewerkers van 

Human Insight.

Hoe lang wordt data bewaard?

De data wordt 24 maanden bewaard.

Data



Hoe maak ik projectgroepen?

Binnen de omgeving van je project staat in het horizontale 

menu de knop Groups. Als je hier naartoe gaat en op 

Create klikt, kom je op een scherm terecht waar je een 

projectgroep kan aanmaken. Hier kan je het project een 

naam en een optionele beschrijving geven. Druk op Save 

om deze op te slaan. Als de groep is opgeslagen, kun je 

via Manage participants participanten aan de projectgroep 

toevoegen. Om participanten toe te voegen aan de groep 

zie je links op het scherm alle participanten in het project, 

en rechts alle participanten die al in de groep zitten. Door 

op de pijltjes te drukken, kan je participanten toevoegen of 

juist verwijderen uit de groep.

Hoe verwijder ik projectgroepen?

Binnen de omgeving van je project staat in het horizontale 

menu de knop Groups. Als je hier naartoe gaat en op de 

groep klikt die je wilt verwijderen, kom je op een pagina 

waar je meer gegevens kunt zien over deze projectgroep. 

Klik hier op Edit, en hier kun je de projectgroep verwijderen.

Projectgroepen



Hoe kunnen respondenten hun vragenlijst/rapport terug 

zien/vinden?

Respondenten/deelnemers/participanten kunnen hun 

vragenlijsten niet meer inzien na invullen. Wanneer ze hun 

rapport ontvangen, ligt aan hun projectmanager. Deze 

persoon kan de rapporten genereren en delen met de 

respondent/deelnemer/participant.

Kan een deelnemer ook zelf de feedbackrespondenten 

uitnodigen?

Momenteel niet, dit is een functionaliteit die later 

toegevoegd zal worden. 

De vragenlijst is leeg of de vragen zijn niet zichtbaar, hoe 

komt dit?

De taal die geselecteerd is, is nog niet beschikbaar in het 

systeem. Verander dit naar Brits Engels en/of Nederlands 

om zeker te zijn van een zichtbare vragenlijst.

Vragenlijsten



Wat is het privacybeleid?

Voor het gehele algemene privacybeleid, zie ons document 

op het storefront. De kernpunten van dit beleid zijn dat 

niemand toegang heeft tot de data behalve de deelnemer, 

de projectmanager die de deelnemer heeft uitgenodigd en 

het project draait, en Human Insight projectmanagers. De 

persoonsgebonden data blijft 24 maanden behouden in het 

systeem tenzij deze door de projectmanager of een Human 

Insight projectmanager wordt verwijderd. (De deelnemers 

kunnen hier op elk moment een verzoek voor indienen, 

een Human Insight projectmanager zal hier binnen 48 uur 

gehoor aan geven.) De persoonsgebonden data wordt 

nooit voor een ander doeleinde gebruikt dan het opleveren 

van projecten. De niet-persoonsgebonden data worden 

langer vastgehouden en kunnen worden gebruikt voor 

statistisch onderzoek om de instrumenten en oplossingen 

te verbeteren.

Hoe gaan we om met AVG?

Wij volgen AVG-wetgeving en zullen bij iedere schending 

hiervan direct de AVG en onze klanten en partners op de 

hoogte stellen.

Moeten deelnemers toestemming geven om hun data te 

delen met de organisatie/consultant/aanvrager?

Ja, dit is wettelijk verplicht. Maar binnen dit platform leggen 

we de verantwoording bij de gebruiker zelf. Je kunt als 

deelnemer altijd controleren of hier rechtmatig mee wordt 

omgegaan. 

Privacy



In welke talen is het platform beschikbaar?

In het begin alleen Engels. Nederlands komt er in de 

toekomst bij. Op verzoek van meerderen kunnen talen 

toegevoegd worden.

In welke talen is het AEM-Cube rapport beschikbaar?

Engels (UK en US) en Nederlands. Op verzoek van 

meerderen kunnen talen toegevoegd worden.

 

In welke talen is de vragenlijst beschikbaar?

Dit is afhankelijk van de assessment die gebruikt wordt. De 

meeste assessments zijn beschikbaar in het Nederlands en 

Engels (UK). Andere talen zullen gecommuniceerd worden 

via de nieuwsbrieven en het platform. Ook kunnen andere 

talen aangevraagd worden.

Talen



Welke taken kan ik verichten op het platform?

De hoofdfuncties van het platform zijn het uitsturen van 

vragenlijsten, het verzamelen van de uitkomsten hiervan 

en deze omzetten naar rapporten en datavisualisaties. Hier 

omheen bevinden zich veel taken rondom het organiseren 

van de participanten, managen van projecten, managen van 

je eigen organisatie binnen het platform, het inkijken van 

verbruik, etc..

Wat als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

Via de inlogpagina kan je aangeven dat je je wachtwoord 

vergeten bent. Hierdoor kom je in de forget password flow 

waarmee je je wachtwoord kunt resetten.

Wat zijn jullie algemene contactgegevens?

Kijk hiervoor op www.human-insight.com

Waar kan ik de platformhandleiding vinden voor technische 

vragen?

Op aanvraag bij info@human-insight.com. Deze wordt 

binnenkort ook op het platform zelf beschikbaar.

Hoe pas ik mijn contactgegevens aan?

Contactgegevens van Organisation Owners en/of Project 

Managers kunnen aangepast worden door middel van 

de Edit knop in jouw eigen profiel. Ga hiervoor naar 

Organisation, dan Project Managers, klik op de naam van de 

projectmanager en vervolgens op Edit. De contactgegevens 

van deelnemers kunnen alleen door de projectmanagers 

aangepast worden. Zij moeten hiervoor eerst naar 

Participants, dan klikken op de naam van de participant en 

vervolgens op Edit. Ze kunnen ook rechtsboven op de email 

klikken en dan naar Profile gaan.

Waar moet ik zijn als mijn vraag hier niet tussenstaat?

Neem dan contact op met Human Insight via 

info@human-insight.com of bel 085-8229827.

Algemeen
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