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Stappenplan Supplier Portal
In dit stappenplan wordt stapsgewijs beschreven hoe u uw organisatiegegevens en uw
contactpersonen in de Supplier Portal van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden kan invullen.
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1. Inleiding Supplier Portal
Het schriftelijk ondertekenen van overeenkomsten is een intensief administratief proces met vele
handelingen zoals printen, tweezijdig ondertekenen, versturen, scannen en archiveren. Dit heeft
een lange doorlooptijd tot gevolg. Door deze logistieke klus en de huidige Covid-19 maatregelen
heeft Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ervoor gekozen om de overeenkomsten digitaal uit
te sturen en te ondertekenen. Hiervoor maken wij gebruik van VendorLink E-Signing.
Dit houdt in eerste instantie in dat elke zorgaanbieder van Servicebureau Jeugdhulp
Haaglanden wordt uitgenodigd om in te loggen in de Portal, om daar haar eigen
organisatiegegevens en contactpersonen te controleren en waar nodig zelf aan te passen. Op
deze manier weten we zeker dat Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden de juiste personen van
uw organisatie benadert om uiteindelijk de zorgovereenkomst digitaal te ondertekenen in de
Portal komende december.
In deze handleiding leggen we in heldere stappen en schermafbeeldingen uit hoe het inloggen
in de Portal werkt, hoe u zelf uw eigen organisatiegegevens en contactpersonen kunt
controleren en waar nodig wijzigen.

1. Inloggen in de Portal
U heeft een e-mail ontvangen met daarin het verzoek om in te loggen in de Portal via de
beveiligde link om vervolgens uw organisatiegegevens en contactpersonen te controleren en
waar nodig wijzigen. Enkel via de mail uitgenodigde contactpersonen van Servicebureau
Jeugdhulp Haaglanden hebben toegang tot de Portal.
Volg de volgende stappen om in te loggen in de Portal:
1. U ontvangt een e-mail met uitleg en een beveiligde link. Klik op deze link om direct in te
loggen in de Portal, zie afbeelding 1.
2. U ontvangt vervolgens gelijk een beveiligingscode per mail. Vul deze in op de inlogpagina,
zie afbeelding 2 & 3.
3. U bent succesvol ingelogd als het startscherm verschijnt en via een pop-up de welkomsttekst
krijgt, zie afbeelding 4.
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2. Opvragen en controleren van gegevens in de Portal
In dit hoofdstuk lichten we in heldere stappen en schermafbeeldingen toe hoe u uw eigen
organisatie gegevens kunt opvragen, controleren en waar nodig kunt aanpassen.

2.1 Een informatie uitvraag kiezen
Nadat u bent ingelogd ziet u links boven in het scherm onder Informatie uitvraag de optie
CONTROLEREN VAN GEGEVENS. In de volgende stappen worden deze verder toegelicht.
1.

Klik linksboven in de pagina op de informatie uitvraag op ‘CONTROLEREN VAN
GEGEVENS’, zie afbeelding 5.

2.

Bij het selecteren van een informatie uitvraag wordt de Portal opnieuw geladen en worden
de onderdelen zichtbaar: ‘gegevens van uw organisatie’ en ‘contactpersonen’, zie
afbeelding 6.
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2.2 Controleren van gegevens van uw organisatie
Bij de ‘gegevens van uw organisatie’ staan uw organisatie gegevens zoals bekend bij
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, zie afbeelding 6.
In dit tabblad wordt gevraagd de gegevens van uw organisatie te controleren en indien nodig te
wijzigen en/of aan te vullen. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen, het venster licht
kort groen op als de data wordt opgeslagen.
Let op: alle blauwe omlijnde velden zijn verplicht om in te vullen, als dit veld leeg is dan moet u
dit invullen.

2.3 Controleren, wijzigen en of toevoegen van contactpersonen
In het tabblad contactpersonen ziet u alle contactpersonen die zijn opgegeven binnen uw
organisatie. U kunt een nieuw contactpersoon toevoegen of bestaande contactpersonen
wijzigen of verwijderen.
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft vastgesteld dat minimaal een Accountmanager,
Controller en een Directeur / bestuurder opgegeven dient te zijn. Vervult u meerdere rollen
binnen uw organisatie? Vul u eigen gegevens bij elke andere rol ook in, zodat de minimale
functies ingevuld zijn.
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2.3.1 Contactpersoon toevoegen
Indien u een nieuw contactpersoon wilt toevoegen, volg de onderstaande instructies:
1.
2.
3.
4.

Klik op de groene button ‘Toevoegen’, zie afbeelding 7.
Er opent een pop-up venster met een formulier voor persoonsgegevens. Vul hier minimaal
alle verplichte velden in, deze zijn blauw gemarkeerd, zie afbeelding 8.
Klik tot slot op de button ‘VOEG TOE’, zie afbeelding 8.
De nieuwe contactpersoon is direct zichtbaar in de onderstaande tabel. Een symbool
met een blauwe ster is zichtbaar, dat houdt in dat er een nieuw contactpersoon is
toegevoegd, zie afbeelding 9.1.
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2.3.2 Contacten wijzigen of verwijderen
Het wijzigen of verwijderen van een contactpersoon is ook mogelijk, volg hiervoor de volgende
stappen:
Contactpersoon wijzigen:
1.
2.
3.

Klik eenmaal op de NAAM van de betreffende contactpersoon in de tabel, zie
afbeelding 9.2.
Een pop-up wordt zichtbaar met de gegevens van de contactpersoon, zie afbeelding 10.
Wijzig de data die u wilt wijzigen, de wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Contactpersoon verwijderen:
1.
2.

Selecteer de box ‘MARKEER TE VERWIJDEREN’ om aan te geven dat u de
contactpersoon wilt verwijderen, zie afbeelding 10.1.
Bent u klaar met de wijzigingen klik dan op SLUITEN.
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3.

Indien de inhoud van een contactpersoon is gewijzigd is er een geel icoon zichtbaar. Is
de contactpersoon gemarkeerd om te verwijderen dan is er een rood icoon zichtbaar.
Wanneer de wijziging is goedgekeurd door Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden,
dan ziet u een blauw icoon. Dit geldt ook als u andere gegevens wijzigt, zie
afbeelding 11.1.

11.2
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2.4 Definitief versturen van wijzigingen naar Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Wanneer u alle informatie heeft gecontroleerd en juist heeft ingevuld, dan bent u klaar om uw
wijzigingen van de uitvraag te verzenden, volg hiervoor de onderstaande stappen.
1.

2.
3.
4.
5.

Controleer of u alle gewenste acties heeft uitgevoerd. U staat op het punt om de uitvraag
te verzenden, daarna is het niet langer mogelijk om aanpassingen te verrichten.
Let op: alle wijzigingen worden na het indienen van de uitvraag door
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden gecontroleerd. Indien wijzigingen niet
worden geaccepteerd zullen zij contact met u opnemen, of wordt de uitvraag weer
teruggestuurd.
Klik rechtsboven in de pagina op ‘Versturen naar klant’, zie afbeelding 11.2.
U ontvangt een waarschuwing over het sluiten van de uitvraag. Klik op Ja als u alles
heeft ingevoerd, klik op Nee als u toch nog iets moet wijzigen. Bij Ja is de uitvraag
voltooid.
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ontvangt een e-mail notificatie dat uw uitvraag is
ingediend en zal deze beoordelen.
U kunt uw informatie altijd terugvinden in het ARCHIEF op het startscherm, zie
afbeelding 12.
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3. Ondersteuning bij het gebruik van de Portal
3.1 Wie benaderen over inhoudelijke vragen van de uitvraag
Indien u vragen heeft over de inhoud of procedure van de uitvraag, dan kunt u contact
opnemen met Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden via: contractbeheer@h10inkoop.nl.

3.2 Vragen over het gebruik van de Portal
Heeft u vragen over het gebruik van de Portal zoals inloggen, het invullen van velden of gebruik
van de buttons dan kunt u naar onze speciale Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Support pagina via de volgende link: ”Support pagina”
Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent het gebruik van de Portal inclusief
handleidingen, instructievideo’s en veel gestelde vragen. Tevens kunt u op deze pagina een
vraag stellen via de Support button, zie afbeelding 13 en 14. U kunt uw vraag dan intypen en
het VendorLink Support Team zal deze beantwoorden, zie afbeelding 15.
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