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PE-online nieuwsbrief
Ook in deze ongebruikelijke periode werken wij nog steeds hard aan vernieuwingen voor PE-online. Zo zijn
er recent enkele functies toegevoegd aan de PE-online app. Meer daarover later in deze nieuwsbrief.
Naast alle gebruikelijke vragen zien wij ook veel vragen over de coronacrisis en de gevolgen voor
nascholingen en herregistratie. Over hoe te handelen bij scholingen die worden afgelast of verplaatst
publiceerden we eerder al een bericht op onze website. Dit bericht is hier te lezen. Nu we langzaam
richting het nieuwe normaal gaan zal u mogelijk ook vragen krijgen over het herregistreren van
professionals, want wat zijn de gevolgen voor de herregistratie wanneer er minder of geen nascholing
gevolgd kan worden. Hieronder leest u meer welke mogelijkheden er dan zijn.

Coronacrisis en herregistratie
In verband met de uitbraak van corona en de maatregelingen die getroffen worden is het (klassikale)
scholingsaanbod erg beperkt. Daarnaast is er, met name in de zorg, momenteel erg veel werkdruk
waardoor de mogelijkheid tot het volgen van scholing nu niet de eerste prioriteit is. Veel professionals
kunnen om deze reden momenteel moeilijk of niet voldoen aan hun herregistratie eisen. Wij hebben
meerdere vragen ontvangen welke mogelijkheden PE-online biedt. Hieronder volgen een aantal opties
welke ook gecombineerd kunnen worden:
 Bij iedere herregistratie aanvraag per geval kijken of er maatwerk gewenst is;
Op moment dat een professional herregistratie aanvraagt kijkt de beheerder of het nodig is
maatregelingen te treffen met betrekking tot de eisen.


Uitbreiding herregistratie formulier;
Het is mogelijk om in het herregistratieformulier tijdelijk een of meerdere velden op te nemen zoals:
“Tijdens de coronacrisis kunt u gebruik maken van regeling x, wil u dit?”



Onvoldoende indienen;
Bij veel reglementen wordt momenteel voorgeschreven dat alleen een voldoende periode mag
worden verlengd. In het kader van corona kan het voor de geregistreerde handig zijn om ook een
onvoldoende aanvraag te mogen voltooien zodat deze gebruik kan maken van regelingen zoals
uitstel.



Verlengen periode;
Voor alle geregistreerden de herregistratieperiode eenmalig verlengen. Dit kan binnen PE-online
eenvoudig worden gerealiseerd.
Hebben de geregistreerden momenteel een periode van 5 jaar, dan kunnen we iedereen
eenmalig oprekken naar een periode van 5,5 jaar met dezelfde norm. Iemand heeft dan dus een
half jaar langer de tijd om aan de norm te voldoen.
Let op dat wanneer u perioden in uw CRM systeem registreert, hier ook eventueel aanpassingen
moeten worden gedaan.



Coulance reglement;
Meer arbeidsintensief kan zijn het opstellen van een coulance reglement. Geregistreerden die aan
bepaalde eisen voldoen kunnen dan een andere herregistratie eis krijgen om alsnog aan de
punten norm te voldoen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw projectmanager.
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Veranderingen PE-online app
Met de PE-online app hebben geregistreerden altijd en overal toegang tot het dossier via de telefoon
of tablet. De app geeft een duidelijk overzicht van de behaalde punten, toegang tot de berichten en
een mogelijkheid om snel activiteiten toe te voegen. Daarnaast is de nascholingsagenda te
raadplegen via de app en bij een aantal verenigingen en kwaliteitsregisters is inmiddels ook de digitale
registratiepas toegevoegd.
Een recente verandering is vooral van belang voor professionals die dossiers hebben bij meerdere
verenigingen of kwaliteitsregisters en die gebruik maken van meerdere gebruikersnamen. Tot nu toe
was het mogelijk om maximaal één account te koppelen aan de app. Om een tweede account te
gebruiken op hetzelfde device moest de eerste account ontkoppeld worden en de tweede account
weer toegevoegd door middel van het scannen van een QR-code. Met de nieuwe versie van de PEonline app is het mogelijk om meerdere accounts te koppelen op een device en om makkelijk te
wisselen tussen de verschillende accounts.
Het toevoegen van een extra account is mogelijk door op het icoon in de rechterbovenhoek te
toetsen. Vervolgens verschijnen er drie mogelijkheden voor het beheren van de accounts:
Wissel account, om bij meerdere gekoppelde accounts te kunnen wisselen van de ene
account naar de andere account.
PE-online account toevoegen, om een nieuwe account te koppelen aan de PE-online app. Dit
werkt net als bij het toevoegen van de eerste account met het scannen van een QR-code
onder “mijn gegevens” in het dossier.
Verwijder account, om een gekoppelde account los te koppelen van de PE-online app.

De PE-online app is te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store.

Xaurum faciliteert de mogelijkheid om een branded app te laten ontwikkelen. Deze app bevat alle
functionaliteiten zoals de PE-online app maar heeft uw eigen logo en naam in de stores.
Wilt u meer informatie of vraagt u zich af welke mogelijkheden PE-online uw organisatie kan bieden?
Neem contact op met onze projectmanagers, we denken graag met u mee.

