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1. Denk na voordat je begint! 

Begin niet met het idee dat je gewoon een inspectie wilt uitvoeren. Plaats jezelf in de positie van 

het management. Wat zouden de uitkomsten van de inspecties moeten zijn?  

Alleen het bewijs dat een inspectie is uitgevoerd? Of meer? 

Natuurlijk, meer ... Management heeft informatie nodig om te beslissen en te handelen. Dus als 

je begint met het maken van uw eigen checklist, denk dan aan het niveau of detail dat je in jouw 

analyses wilt opnemen. Gebruik de filters om tot het juiste niveau te komen. Het is Easy! 

En plaats jezelf in de positie van de inspecteur. De checklist moet kort en overzichtelijk blijven. 

 

2. Algemene uitleg over hoe een checklist is opgebouwd 

Een checklist is opgebouwd uit de volgende segmenten: 

1) Inleiding 

De inleiding bevat inleidende vragen en informatie over de inspectie 

 De datum van de inspectie wordt automatisch toegevoegd aan elke inspectie die wordt 

uitgevoerd. Het datumveld wordt altijd opgenomen in een checklist. Bij het maken van een 

checklist hoef je geen datumselectieveld in te voeren omdat dit altijd wordt weergegeven 

wanneer je de app gebruikt. 

 De naam van de inspecteur. De naam van de inspecteur wordt automatisch opgenomen 

in het inspectierapport. Je ziet het niet in de app, maar het wordt altijd in het rapport 

weergegeven. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een gedetailleerde 

achtergrondinformatie over de inspecteur (zoals competentie) en zijn / haar handtekening 

op te nemen in het afsluitende gedeelte van het inspectierapport. Zet dus geen vraag of 

filter met ‘inspecteur’ in de checklist. 

 Filters. Filters worden gebruikt om vragen te maken waarvan de antwoorden vooraf zijn 

gedefinieerd. De gebruiker kan alleen kiezen uit een keuzemenu en de juiste waarde 

selecteren. Bijvoorbeeld een projectnummer, een locatie, een klant of een activiteit. De 

filters worden gebruikt om meer gedetailleerde analyses te maken. En filterwaarden (die 

waar een inspecteur voor kan kiezen) kunnen altijd worden aangepast / bijgewerkt. Zelfs 

wanneer de checklist al in gebruik is genomen. 

 Vragen. Je kunt meerdere soorten vragen selecteren. De vragen in dit gedeelte zijn alleen 

voor algemene doeleinden. Plaats dus geen echte inspectiepunten in dit gedeelte. 

 

2) Vragen 

Dit deel van uw checklist bevat de werkelijke set inspectiepunten. Je kunt secties (specifieke 

clusters van vragen) en meerdere soorten vragen / inspectiepunten maken. 

 

3) Afronden 

Het laatste deel van de checklist bevat de afsluitende vragen en biedt een optie om het 

inspectierapport door de vertegenwoordiger te laten goedkeuren. 
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3. Type vragen, gebruikte opties 

3.1 Type vragen en voorbeelden van gebruik 

Easy to Inspect biedt meerdere soorten vragen om te gebruiken. Houd er rekening mee dat 

voorlopig alleen de OK / NOK / NVT type vraag zal worden opgenomen in de analyse van de 

rapporten. 

OK / NOK / NVT vragen 

De OK / NOK / NVT vraag vereist een oordeel van de inspecteur. Bijvoorbeeld: 

‘Magazijnhygiëne?’. Het antwoord kan OK zijn, niet OK of niet van toepassing als er geen 

magazijn aanwezig is. 

De OK / NOK / NVT vragen worden opgenomen in de rapportscore en de analyse. Voor het 

scoren wordt het aantal met OK gescoorde vragen vergeleken met het aantal met OK + NOK 

gescoorde vragen. 

Onderliggende vragen binnen OK / NOK / NVT vragen 

Het OK / NOK / NVT type vragen, biedt de mogelijkheid om een volgende vraag op te nemen. 

Wanneer de inspecteur de status van de magazijnhygiëne als onvoldoende beoordeelt, kun je 

om een aanvullende evaluatie of uitleg vragen. Bijvoorbeeld door een keuzelijst met waarden op 

te nemen om een meer gedetailleerde waarde te geven zoals op een schaal van 1 tot 10. De 

soorten vragen die in een onderliggende vraag kunnen worden gebruikt, zijn: Ja / Nee, drop-

down lijst / meerkeuze, kort antwoord, lang antwoord, getal of datum. De soorten vragen kunnen 

ook als hoofdvraagtype worden gebruikt. 

 

Ja / Nee-vragen 

De ja / nee-vragen vereisen een feitelijke observatie van de inspecteur. Bijvoorbeeld: ‘Is de deur 

blauw?’. We hebben deze optie voor jij opgenomen, maar adviseren jij om dit soort vragen zelden 

te gebruiken om verwarring met OK / NOK / NVT - vraag te voorkomen. De ja / nee-vragen 

worden NIET in de analyses opgenomen. En een Nee antwoord leidt ook niet tot het aanmaken 

van een actie, zoals de Niet OK antwoordwaarde wel tot het aanmaken van een actie leidt. 

De OK / NOK / NVT vraag is bedoeld voor een professionele evaluatie. Dat soort vragen worden 

opgenomen in de checklistanalyse. Het Ja / Nee-type vraag is alleen bedoeld voor feitelijke 

statusrapportage. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in enquêtes. 

Bijvoorbeeld: Wilt jij meer vrije dagen hebben? Het antwoord is Ja of Nee. Je antwoordt niet met OK / 

NOK. 

Drop-down lijst / meerkeuze 

De drop-down lijst / meerkeuzevraag biedt de inspecteur de optie om het antwoord uit een 

keuzelijst te selecteren. Wanneer je jouw vragenlijst maakt, kun je numerieke lijsten of 

alfabetische lijsten selecteren. Je kan geen eigen drop-down lijst maken. Je kan kiezen uit een 

reeks lijsten die we vooraf voor jou hebben gedefinieerd. 

Keuzelijsten kunnen worden gebruikt om te scoren volgens bijvoorbeeld A tot F schalen of 

kunnen worden gebruikt om een procentueel cijfer te selecteren, zoals 80%. Keuzelijsten kunnen 

worden gebruikt in combinatie met voor- of achtervoegsels zoals #, %, $, €, °. 
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Het type drop-down lijst / meerkeuzevraag is momenteel nog niet opgenomen in de analyse van 

het rapport. Echter, alle gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Excel. Dus, indien gewenst, 

kun je jouw eigen analyse maken. 

Kort antwoord 

Dit type vraag biedt de inspecteur een open antwoord. De hoeveelheid ruimte is beperkt tot 1 zin. 

De korte antwoordvragen worden NIET opgenomen in de analyses. 

Lang antwoord 

Dit type vraag biedt de inspecteur een open antwoord. De hoeveelheid ruimte is niet beperkt. 

Nuttig om optionele ruimte voor opmerkingen en andere bevindingen op te nemen. De vragen 

met een lang antwoord worden NIET in de analyses opgenomen. 

Nummer vraag 

Dit soort vragen vereist een numeriek antwoord van de inspecteur. Het schakelt de optie om tekst 

in te voeren uit. Zeer handig als jij bijvoorbeeld vraagt naar temperatuuromstandigheden tijdens 

de inspectie of dergelijke. De nummervragen worden NIET opgenomen in de analyses. 

Datum vraag 

Voor dit soort vragen moet de inspecteur een datum invoeren via een datumkeuzemenu. Zeer 

handig als jij bijvoorbeeld vraagt naar vervaldata etc. De datumvragen worden NIET opgenomen 

in de analyses. 

3.2 Vragen en voorbeelden 

Vragen kunnen gemarkeerd worden als Verplicht of Niet verplicht. Alleen de OK / NOK / NVT type 

vraag is altijd verplicht. Dit type vraag is opgenomen in de checklistanalyse en moet daarom tijdens 

een inspectie worden ingevuld. 

Als standaardinstelling zijn de vragen verplicht; de 

inspecteur moet de vraag beantwoorden. Je zou de 

instelling kunnen wijzigen in niet verplicht. De 

inspecteur kan, maar hoeft de vraag tijdens de inspectie 

niet te beantwoorden. Sla de vraag op nadat je deze 

hebt ingesteld. 

Als je een andere vraag als niet-verplicht wilt markeren, 

verplaats je de selectiebalk. 
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Na het opslaan wordt de vraag toegevoegd. In 

het voorbeeld ziet jij dat de vraag niet verplicht 

is. Er wordt geen | rode balk weergegeven naast 

de vraag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Vragen naar andere posities of secties verplaatsen 

Wanneer je jouw checklist maakt, kom je er soms achter dat de volgorde niet helemaal logisch is. Je 

wil dit wijzigen om efficiënte inspecties mogelijk te maken. Daarom kun je de volgorde van vragen 

wijzigen door een vraag te verplaatsen. Dit kan gedaan worden binnen de introductie, binnen de 

inspectiesecties of in het afsluitingsgedeelte van de checklist. Je kunt zelfs een vraag van de ene 

sectie naar de andere overzetten.  

Er zijn echter grenzen. Je kan filters en algemene vragen niet door elkaar halen. 

Om de volgorde van een vraag te wijzigen, 

plaats je jouw muis boven het vraagveld. 

Het wordt geel en er worden 3 

selectievakjes weergegeven. 

 

Schakel het selectievakje in om de vraag te 

verplaatsen.  
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Je selecteert vervolgens of je de geselecteerde vraag voor of na een specifieke vraag wilt plaatsen. 

 

 

Klik ‘uitvoeren’ en de vraag wordt verplaatst:  

 

Merk op dat Easy to Inspect vraagnummers zal 

toevoegen. Deze worden na publicatie niet in de 

checklist weergegeven 
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4. Voorbereidingsstappen 

4.1 Het stap voor stap overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak gebruik van 
Easy to Inspect’s 

filters? 
5.4) Maak uw eigen filters 

Wilt u gebruik maken 
van NOK- 

oorzaakcodes? 
6.2) Maak uw eigen oorzaakcodes 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Maak uw checklist 

Wilt u gebruik maken 
van Niet van 
Toepassing 

verklaringen? 

8.2) Maak uw eigen Niet van Toepassing 
verklaringen 

Wilt u gebruik maken 
van OK 

verklaringen? 
7.2) Maak uw eigen OK verklaringen 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 
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5. Filters maken 

5.1. Waarom jij een filter zou moeten gebruiken 

Het gebruik van filters is om twee redenen belangrijk. 

a) Het vereenvoudigt het gebruik van de checklist in het veld omdat de inspecteur alleen een 

vooraf gedefinieerde waarde hoeft te kiezen in een keuzemenu in de app. Bijvoorbeeld: de stad, 

regio, vestiging, afdeling, kenteken, uitrustingsnummer. Dit bespaart tijd en voorkomt vervuiling 

van de database. 

b) Het maakt diepere analyses mogelijk na verloop van tijd. Je kan bijvoorbeeld niet alleen de 

resultaten van inspectiecontrolelijst ‘A’ analyseren, maar het filter gebruiken om alle inspecties te 

analyseren met checklist ‘A’ die wordt uitgevoerd in filiaal ‘X’ in regio ‘Y’ op weekdag ‘Z’. 

 

5.2. Wat als jij geen filters gebruikt 

Easy to Inspect biedt een basisfilterfunctie zonder de aangepaste filterfunctie te gebruiken. Bij het 

analyseren moet je altijd selecteren: 

a) De checklist 

b) De periode (van - tot) 

c) Alle, 1 of meerdere inspecteurs 

Andere selecties kunnen niet worden gemaakt. 

Dus als je het verschil in resultaat van inspecties op de werkplek tussen de activiteiten 

‘wegenbouw’ en ‘rioolinfrastructuur werk’ wilt analyseren, moet je een filter maken. 

 

5.3. 3 Filters met elk 2 sub-filters  

Met Easy to Inspect kun je maximaal 3 filters per checklist gebruiken. Je kan meer dan 3 filters 

definiëren, maar gebruik er slechts 3 in dezelfde checklist. Elk filter heeft 3 niveaus 

 Example: 

Filter 1  Regio   Filter 2  Branch 
Filter 1-1 Land   Filter 2-1 Activity 
Filter 1-1-1 Provincie 
 

Wat betekent dit? In jouw analyse kun je nu de inspectieresultaten van alle regio's, 1 regio of 

meerdere regio's selecteren. 

Maar je kan nog gedetailleerder analyseren. Wanneer je ook een sub-filter gebruikt, kun je 

inzoomen. Bijvoorbeeld inzoomen op een specifiek land in een regio of zelfs meer gedetailleerd; 

analyseer de inspectieresultaten van 2 specifieke provincies in een specifiek land. 

Opmerking: als je wil analyseren en kruisrelaties wil maken, moet je meer filters gebruiken. Als je 

bijvoorbeeld de controlelijstresultaten van activiteit ‘A’ in alle regio's wil analyseren, kun je het 
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beste een tweede filter ‘Activiteit’ maken, bestaande uit vooraf ingestelde waarden zoals ‘A’, ‘B’ 

etc. 

 

Hieronder is een voorbeeld weergegeven van het filtergebruik in een analyse. 

Filter  Effect in uw analyse Verklaring 

Geen filter gebruikt 
in de checklist of 
niet geselecteerd in 
de analyse 

 

 

4.770 ‘NOK’ resultaten 
en 29.753 ‘OK’ 
resultaten. 
 
Gemiddelde score 86% 
 
Alle inspectieresultaten 
van de geselecteerde 
checklist is in de analyse 
meegenomen. 

1 filter gebruikt: 
‘North & Central 
America’ 

 

 

4.412 ‘NOK’ resultaten 
en 25.074 ‘OK’ 
resultaten. 
 
Gemiddelde score 85% 
 
Alleen de 
inspectieresultaten van 
de regio North & Central 
America zijn 
meegenomen in de 
analyse. 

1 filter gebruikt met 
1 subfilter: 
‘North & Central 
America’ - ‘U.S.A.’ 

 

 

2.846 ‘NOK’ resultaten 
en 18.728 ‘OK’ 
resultaten. 
 
Gemiddelde score 87% 
 
Alleen de 
inspectieresultaten van 
de regio North & Central 
America met als land 
U.S.A. zijn meegenomen 
in de analyse. De landen 
Canada en Mexico zijn 
niet meegenomen. 
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Filter  Effect in uw analyse Verklaring 

2 filters gebruikt: 
 
Filter 1 met subfilter 
1.1: 
‘North & central 
America’- ‘U.S.A.’ 
 
Filter 2: ‘cleaning 
services’ 

 

 

2.116 ‘NOK’ resultaten 
en 7.909 ‘OK’ resultaten 
 
Gemiddelde score 79% 
 
Alleen de 
inspectieresultaten van 
cleaning services in de 
regio North & Central 
America met als land 
U.S.A. zijn meegenomen 
in de analyse.  

 

5.4. Maak een filter 

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

Selecteer de ‘Mijn filters’ knop  

 

 

 

 

Selecteer ‘nieuw’ voor het maken van een nieuwe filter.  

 

Vul uw filternaam in.  

 

7909
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Opmerking: Het is belangrijk dat je een filter kan herkennen wanneer 
je een checklist maakt. 
Je kunt dus het beste de combinatie of de 1, 2 of 3  
(sub)filterlabels toevoegen in de filternaam. Zoals hiernaast aangeduid: 
‘Klant – locatie’. 
 
 
Nadat je een filternaam hebt gemaakt, vul je 
eerst de naam van elk label in. Bijvoorbeeld 
'Regio'. Doe hetzelfde voor de eerste sub-
filterlabel. Bijvoorbeeld 'land'. En voor de tweede 
sub-filter. Bijvoorbeeld ‘stad’. 
 
Vul vervolgens een vooraf ingestelde filterwaarde in en druk   

daarna  op de groene knop ‘+’ om de waarde aan het filter toe   

te voegen. 

 

 

Herhaal deze stap totdat alle filterwaarden van dit hoofdfilterlabel 

zijn opgenomen. Vergeet niet de laatste waarde toe te voegen 

door op de knop ‘+’ te klikken. 

 

 

 

 

 

 

Druk vervolgens op de pijl naast een filterwaarde om de vooraf 

ingestelde waarden van jouuw eerste subfilter in te voeren.  

 

 

Vul de waarden van het eerste sub-filterlabel in. Druk op de groene 

‘+’ knop om een waarde toe te voegen. Herhaal deze stap totdat 

alle waarden zijn opgenomen. 
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Druk op de pijl naast een 

labelwaarde om de vooraf ingestelde 

waarden van jouw tweede subfilter op 

te nemen. 

Opmerking: Alle ingevoerde waarden worden opgeslagen wanneer je op het groene ‘+’ knopfilter 

drukt. 

 

5.5. Aanpassen van de filterwaarden 

Nadat je jouw checklist een tijdje hebt gebruikt, kunnen vooraf ingestelde filterwaarden verouderd 

zijn. Je kan deze verbergen voor uw gebruikers. Je kan de waarden niet verwijderen, omdat dit 

de analyses en rapporten die in de database zijn opgenomen, zou verstoren.  

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklists’.  

   

 

 

 

Selecteer de knop ‘Mijn filters’ 

 

 

 

Selecteer de knop om het filter te bewerken.  
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Druk op het groene 'oog' naast de filterwaarde, welke hierna rood wordt. Na synchronisatie is 

deze vooraf ingestelde filterwaarde niet langer zichtbaar voor 

inspecteurs in de app. 

Opmerking: vervang een filterwaarde niet door een nieuwe 

filterwaarde. Als deze filterwaarde door een inspecteur is gebruikt, 

beïnvloed je de nauwkeurigheid van de analyses en maak 

ingevulde rapporten corrupt. Niet doen !  

De functie is alleen ingeschakeld om typefouten of wijzigingen in de waarde (bijvoorbeeld de 

naam van een site) te corrigeren. 

 

5.6. Veel gestelde vragen van gebruikers bij het maken van filters 

 

Nr. Issue Opmerking 

1 Ik wil mijn filters vertalen Dit is niet mogelijk. De meeste labels en 
filterwaarden spreken voor zich en hebben geen 
vertalingen nodig. Gebruik algemeen 
geaccepteerde en duidelijke labels en waarden. 

2 Na het bewerken van de 
labelwaarde kunnen mijn gebruikers 
deze nog steeds niet selecteren. 

De filterwaarde is na synchronisatie beschikbaar 
in de app. Dit kan worden gedaan door de app 
opnieuw te starten, automatische synchronisatie 
om de 15 minuten of na het selecteren van 
‘synchroniseren’ in het gebruikersmenu van de 
app voor een handmatige synchronisatie. 

3 Ik wil graag een filter gebruiken in 
andere checklists. 

Dat is mogelijk. Een filter is niet beperkt te 
gebruiken in slechts één enkele checklist. 

4 Ik wil graag snel beginnen en wil 
geen filter gebruiken. 

Dat is mogelijk. Het gebruik van filters is niet 
verplicht. 

5 Ik wil graag snel beginnen en wil 
geen filter gebruiken. Ik wil later een 
filter toevoegen. 

Dat is niet mogelijk. Nadat een checklist is 
gepubliceerd, kun je de checklist niet meer 
wijzigen. jij moet de checklist kopiëren en 
vervolgens de checklist aanpassen door het filter 
op te nemen. 

6 Ik wil mijn filter wijzigen in een 
checklist die door mijn inspecteurs 
wordt gebruikt. 

Het filter maakt deel uit van de checklist. Het 
veranderen van een filter zou de analyses 
beïnvloeden. Daarom kun je de filter labels niet 
wijzigen. 
 
Het filter bevat vooraf ingestelde waarden waaruit 
jouw inspecteurs kunnen kiezen. Deze vooraf 
ingestelde waarden kunnen worden gewijzigd. Je 
kan nieuwe waarden toevoegen of bestaande 
waarden voor uw gebruikers verbergen. 
Bijvoorbeeld; je kan een nieuw project aan de  lijst 
toevoegen en een voltooid project verbergen. 

7 Ik wil filterwaarden verwijderen, 
omdat deze verouderd zijn. 

Filterwaarden kunnen niet worden verwijderd. Ze 
kunnen worden gebruikt bij een inspectie die 
wordt uitgevoerd. Het verwijderen van de waarde 
zou van invloed zijn op de checklistrapporten en 
analyses. Maar je kunt ze uitschakelen, zodat ze 
niet meer zichtbaar zijn voor de inspecteur. 

8 Ik wil graag 5 filters gebruiken Helaas is het gebruik van de filters beperkt tot 3 
filters, met elk 3 niveaus. 
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6. NOK-oorzaakcodes maken 

6.1 Standaard Easy to Inspect oorzaakcodes 

Easy to Inspect gebruikt oorzaakcodes bij een inspectie. Waarom? Tijdens een inspectie vindt de 

inspecteur een defect, probleem of afwijking. Een apparaat wordt bijvoorbeeld niet op tijd 

geïnspecteerd, een voedingsstation wordt niet goed schoongemaakt, een werkplek is niet op de 

juiste manier ingericht, enz. 

Voor het management (of autoriteit, etc.) is het belang dat je informatie kunt geven over de reden 

van het defect of probleem. Natuurlijk kun je dit later bepalen, maar wie is er beter uitgerust om 

de directe oorzaak te identificeren dan de inspecteur in het veld samen met de 

vertegenwoordiger (indien aanwezig). De inspecteur ziet het defect, praat met de mensen ter 

plaatse en kan de oorzaak identificeren in de app. 

Natuurlijk kun je de oorzaak bijwerken als tijdens een hoofdoorzaakanalyse een andere reden de 

echte oorzaak blijkt te zijn (zie het Easy to Inspect dashboard). 

Het unieke kenmerk van Easy to Inspect is dat we je in staat stellen alle oorzaakcodes te 

analyseren. We presenteren ze in een duidelijk overzicht om te gebruiken als 

managementinformatie. De analyse kan worden voorbereid met een druk op de knop en kan zo 

vaak als je wil worden herhaald. 

Easy to Inspect biedt de volgende standaard oorzaakcodes (in 4 talen: ENG, D, F en NL): 

Unknown 

Man: insufficient knowledge 

Man: insufficient skills 

Man: insufficient instruction 

Man: procedures not followed 

Method: no working method in place 

Method: working method insufficient / incorrect 

Method: incorrect working method applied 

Means: not available 

Means: incorrect use 

Means: incorrect means used 

Means: defect 

Means: insufficient maintenance 

Means: excessive wear and tear 

Environment: weather 

Environment: force majeure 

Environment: vandalism 

Environment: third party 

 

Telkens wanneer de inspecteur een negatieve score invult, moet een oorzaak* worden gekozen. 

Als je vindt dat de bovenstaande standaardselectie niet aan jouw behoeften voldoet, kun je 

anderen toevoegen. 

* wanneer je jouw checklist maakt, kun je per vraag definiëren of oorzaken moeten worden 

geselecteerd in het geval van een NOK-antwoord. 
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6.1. Maak uw eigen Niet OK oorzaakcodes  

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’ 

 

 

 

 

 

 

Selecteer de ‘Mijn oorzaken’ knop. 

 

 

 

Selecteer het tabblad ‘Niet OK’ oorzaakcodes 
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Selecteer ‘nieuw’ voor het maken van nieuwe oorzaakcodes.  

 

Voer jouw oorzaakcode in het juiste taalveld in.  

Aandacht! Je moet alle taalvelden gebruiken. 

Optioneel kun je dezelfde taal gebruiken in alle 

verschillende taalvelden! Kopieer gewoon jouw tekst 

in de andere velden. 

Na het opslaan ben je klaar. 

 

Nu zal de gecreëerde oorzaakcode verschijnen 

 

 

Wil je een typefout corrigeren; 

selecteer de ‘actie’ knop en 

selecteer ‘bewerken’ 

 

6.2. Veel gestelde vragen van gebruikers bij het maken van oorzaakcodes 

 

Nr. Issue Opmerking 

1 Wanneer ik een checklist maak, wil 
ik een combinatie van eigen 
oorzaakcodes en de standaard 
oorzaakcodes gebruiken 

Dat is mogelijk. Kopieer de oorzaakcodes van 
Easy to Inspect die je wilt gebruiken en kies de 
door jou zelf aangemaakte oorzaakcodes.  

2 Ik moet alle taalvelden invullen. De standaard Easy to Inspect-instelling is dat 
deze meerdere talen biedt. Als een gebruiker een 
taal zou selecteren waarvan de velden niet zijn 
ingevuld, ziet hij een blanco veld. We hebben 
besloten dat het beter is om je input te kopiëren 
en te plakken. Zelfs als je besluit Easy to Inspect 
in slechts één taal te gebruiken. 

3 Ik wil een oorzaakcode veranderen 
in een andere oorzaakcode 
 

Dat is alleen mogelijk wanneer een oorzaakcode 
niet wordt gebruikt in een gepubliceerde checklist. 
Nadat een oorzaakcode is gebruikt in een 
checklist die is gepubliceerd voor gebruik, kan 
een oorzaakcode niet meer worden gewijzigd. 
Dit zou gevolgen hebben voor de analyses. 

4 Ik wil een oorzaakcode verwijderen. Dat is alleen mogelijk als een oorzaakcode niet in 
een checklist wordt gebruikt. Nadat een 
oorzaakcode in een checklist is gebruikt, kan een 
oorzaakcode niet worden verwijderd. 
Dit zou gevolgen hebben voor de analyses. 
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7. Het maken van OK verklaringen 

7.1. Standaard Easy to Inspect OK verklaringen 

Met Easy to Inspect kun je OK verklaring gebruiken tijdens de inspectie. Waarom? Tijdens een 

inspectie vindt de inspecteur dingen die voldoen aan de vereisten. In bepaalde situaties wil je 

misschien extra informatie hebben. Bijvoorbeeld, de bevestiging dat een item expliciet voldoet 

aan een hoofdstuk van een standaard of dat het de verwachtingen overtreft. 

Easy to Inspect biedt de volgende standaard OK verklaringen:  

Exceeds the standard 

Meets the standard 

Meets the standard, with points of attention 

 

Telkens wanneer de inspecteur een positieve score invult, moet een verklaring * worden 

gekozen. Als je vindt dat de bovenstaande standaardselectie niet aan jouw behoeften voldoet, 

voeg je andere OK verklaringen toe. 

* wanneer je jouw checklist maakt, kun je per vraag definiëren of OK-toelichtingen geselecteerd 

moeten worden in geval van een OK-antwoord. 

 

7.2. Toevoegen van OK verklaringen 

 

Ga naar het menu en selecteer ‘My checklists’   

 

 

 

 

 

 

Selecteer de knop ‘Mijn oorzaken’. 
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Selecteer het TAB ‘OK’ toelichting 

 

 

Selecteer ‘nieuw’ voor het maken van nieuwe OK verklaringen.  

 

Voer jouw verklaringscode in het juiste taalveld in. 

 

Let op! Je moet alle taalvelden gebruiken. Optioneel kun je dezelfde taal gebruiken in alle 

verschillende taalvelden! Kopieer gewoon jouw tekst in de andere velden. 

Na het opslaan ben je klaar. 
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Nu verschijnt de verklarende code die je hebt gemaakt. 

 

 

Als je een typefout wilt corrigeren; selecteer de ‘actie’ knop en selecteer ‘bewerken’ 

 

 

7.3. Veel gestelde vragen van gebruikers bij het maken van verklarende codes 

Nr. Issue Opmerking 

1 Wanneer ik een checklist maak, wil 
ik een combinatie van eigen 
verklarende codes en de standaard 
verklarende codes gebruiken 

Dat is mogelijk. Kopieer de codes van Easy to 
Inspect die je wilt gebruiken en kies de door jou 
zelf aangemaakte codes.  

2 Ik moet alle taalvelden invullen. De standaard Easy to Inspect-instelling is dat 
deze meerdere talen biedt. Als een gebruiker een 
taal zou selecteren waarvan de velden niet zijn 
ingevuld, ziet hij een blanco veld. We hebben 
besloten dat het beter is om je input te kopiëren 
en te plakken. Zelfs als je besluit Easy to Inspect 
in slechts één taal te gebruiken. 

3 Ik wil een verklarende OK-code 
veranderen in een andere verklaring 
 

Dat is alleen mogelijk wanneer een verklarende 
code niet wordt gebruikt in een gepubliceerde 
checklist. Nadat een verklaring is gebruikt in een 
checklist die is gepubliceerd voor gebruik, kan 
een verklaring niet meer worden gewijzigd. 
Dit zou gevolgen hebben voor de analyses. 

4 Ik wil een OK-toelichting 
verwijderen. 

Dat is alleen mogelijk als een toelichting niet in 
een checklist wordt gebruikt. Nadat een OK 
verklaring in een checklist is gebruikt, kan deze 
niet worden verwijderd. 
Dit zou gevolgen hebben voor de analyses. 
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8. Het maken van Niet Van Toepassing verklaringen 

 

8.1. Standaard Easy to Inspect NVT verklaringen 

Met Easy to Inspect kun je niet van toepassing toelichtingen gebruiken bij de inspectie. Tijdens 

een inspectie vindt de inspecteur dat het onderwerp niet van toepassing is. In bepaalde situaties 

wil je ervoor zorgen dat het inspectiepunt correct wordt geïnterpreteerd en dat vragen alleen als 

NVT worden gemarkeerd als de activiteit niet plaatsvindt, er geen voorziening aanwezig is, enz. 

Easy to Inspect biedt de volgende standaard NVT verklaringen:  

 

 

Telkens wanneer de inspecteur een NVT-score invult, moet een verklaring * worden gekozen. Als 

je vindt dat de bovenstaande standaardselectie niet aan jouw behoeften voldoet, voeg je andere 

toe. 

* wanneer je jouw checklist maakt, kun je per vraag definiëren of NVT verklaringen moeten 

worden geselecteerd in geval van een NVT antwoord. Je kan zelfs de NVT antwoordoptie 

uitschakelen als je dat wil. 

 

8.2. Het toevoegen van Niet Van Toepassing verklaringen 

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

  

No local laws apply 

Provision not available 

Activity does not take place 

Not checked during inspection 

Could not be checked during inspection 
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Selecteer de knop ‘Mijn Oorzaken’. 

 

 

 

Selecteer het TAB ‘NVT’ toelichting 

 

 

 

Selecteer ‘nieuw’ voor het maken van nieuwe NVT toelichtingen 
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Voer jouw NVT-verklaringscode in het juiste taalveld in. 

 

Let op!  Je moet alle taalvelden gebruiken. Optioneel kun je dezelfde taal gebruiken in alle 

verschillende taalvelden! Kopieer gewoon jouw tekst in de andere velden. 

Na het opslaan ben je klaar. 

Nu verschijnt de verklarende code die je hebt gemaakt. 

 

 

Als je een typefout wil corrigeren; selecteer de ‘actie’ knop en selecteer ‘bewerken’ 
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8.3. Veel gestelde vragen van gebruikers bij het maken van NVT-verklaringen 

 

Nb. Issue Remark 

1 Wanneer ik een checklist maak, wil 
ik een combinatie van eigen NVT-
verklaringen en de standaard Easy 
to Inspect-verklaringen gebruiken 

Dat is mogelijk. Kopieer de Easy to Inspect NVT-
verklaringen en de eigen NVT verklaringen die je 
wil gebruiken. Je hoeft alleen eigen NVT-
verklaringen vooraf aan te maken. 

2 Ik moet alle taalvelden invullen. De standaard Easy to Inspect-instelling is dat 
deze meerdere talen biedt. Als een gebruiker een 
taal zou selecteren waarvan de velden niet zijn 
ingevuld, ziet hij een blanco veld. We hebben 
besloten dat het beter is om je invoer te kopiëren 
en plakken als je besluit Easy to Inspect slechts in 
één taal te gebruiken. 

3 Ik wil een NVT-verklaring 
veranderen in een andere NVT-
verklaring 
. 

Dat is alleen mogelijk als een NVT-verklaring niet 
wordt gebruikt in een gepubliceerde checklist. Als 
een NVT-verklaring eenmaal is gebruikt in een 
checklist die is gepubliceerd voor gebruik, kan 
deze niet meer worden gewijzigd. 
Dit zou invloed hebben op de geüploade 
resultaten. 

4 Ik wil graag een NVT-verklaring 
verwijderen. 
 

Dat is alleen mogelijk als een NVT-verklaring niet 
in een checklist wordt gebruikt. Als een NVT-
verklaring eenmaal in een checklist is gebruikt, 
kan deze niet meer worden verwijderd. 
Dit zou invloed hebben op de geüploade 
inspectieresultaten. 
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9. Het maken van een Checklist 

9.1. Het stap voor stap overzicht 

 

 

Kopieer en pas 
een bestaande 
checklist aan? 

9.2.1.1) Kopieer en hernoem 
bestaande checklisten 

9.3) Maak een nieuwe checklist 

9.4) Standaard instellingen 

Ja 

Nee 

9.7) Afsluiting 

9.6) Secties & vragen 

9.5) Introductie 

9.8) Controleer en vertaal 

9.10) Rapport instellingen 
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9.2. Kopieer een bestaande checklist 

Als je een nieuwe checklist zou maken, wil je misschien met een bestaande checklist werken. 

Om deze reden kun je een bestaande checklisten kopiëren en wijzigen en deze als een nieuwe 

checklist publiceren. Je kan kiezen voor een Easy to Inspect checklist of een checklist die door 

jouzelf of een collega is gemaakt. 

 

9.2.1 Kopieer een bestaande Easy to Inspect voorbeeldchecklist 

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

Selecteer de knop ‘Maak een geheel nieuwe checklist aan’. 

 

 

 

Selecteer de checklist die je graag wil gebruiken in het overzicht van bestaande checklisten. Druk 

na het selecteren op ‘kopiëren’. 

 

 

 

 

 

 

Your new checklist is now generated. It is still named as the checklist you selected to be copied 

with an extension ‘copy’. You can now rename the checklist. 

 

 

Je kan nu de checklist aanpassen (zie 9.3). 
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9.2.2 Kopieer een bestaande eigen checklist 

 

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

Selecteer de checklist die je wil kopiëren in het overzicht ‘Mijn checklists’. Selecteer de ‘Actie’ 

knop en klik op ‘Kopieren’.  

 

 
Je kan nu de checklist aanpassen (zie 9.3). 

 

9.2.3  Importeer een bestaande checklist en wijzig deze checklist 

Het is mogelijk om een bestaande checklist te exporteren en deze checklist te importeren in een 

ander account dat jij mogelijk gebruikt. jij moet deze checklist altijd aanpassen, omdat specifieke 

elementen van de checklist niet geëxporteerd worden (zoals filters en account specifieke NOK-

oorzaakcodes of OK / NVT-verklaringen). Deze functie is vooral handig voor bedrijven met 

meerdere accounts of consultants die hun inspectie checklisten willen gebruiken in 

klantspecifieke accounts die zij beheren. 
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Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

Selecteer de knop ‘Maak een geheel nieuwe checklist aan’. 

 

 

 

Klik op de knop 'Bestand kiezen’, selecteer jouw importbestand in de map waarin je jouw export 

uit het andere account hebt opgeslagen. Druk op de importknop. 

 

Je kan nu de checklist aanpassen (zie 9.3).  

Select file 
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9.3 Maak een geheel nieuwe checklist 

9.3.1 Introductie 

 

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

Selecteer de knop ‘Maak een geheel nieuwe checklist aan’. 

 

 

 

 

Selecteer ‘nieuwe checklist’ voor het maken van een nieuwe checklist. 
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 Jouw nieuwe checklist is nu gegenereerd. Je kan jouw checklist een naam geven.  

 

 

9.3.2 De standaardtaal 

 

Easy to Inspect is geschikt voor gebruik in meerdere talen: Engels, Duits, Frans en Nederlands. 

Maar je hoeft Easy to Inspect niet in alle talen te gebruiken. Om onnodige vertalingen te voorkomen, 

hebben we een standaardtaal toegevoegd. Nadat je een nieuwe checklist hebt gemaakt, selecteer je 

de standaardtaal. 

Dit betekent dat alle vragen die je in deze standaardtaal maakt, ook in deze taal worden weergegeven 

wanneer een gebruiker een andere taal in de app selecteert (en er geen vertalingen zijn ingegeven). In 

het gedeelte 'Vertalen' van de wizard kun je deze standaardtaal altijd overschrijven met specifieke 

vertalingen. 
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9.4 Selecteer uw standaardinstellingen  

 

Klik op de knop 'Meer instellingen' om de checklist aan jouw specifieke behoeften aan te passen. 

 

 

9.4.1 Selecteer de Niet OK oorzaakcodes 

 

Easy to Inspect is zodanig opgezet dat analyses van de uitgevoerde inspectie mogelijk zijn. Om 

die reden zijn de ‘Niet OK’ oorzaakcodes in het systeem zijn opgenomen. Elke keer dat de 

inspecteur een niet-conform probleem tijdens de inspectie constateert, moet hij/zij proberen de 

oorzaak van deze afwijking te achterhalen. 

Opmerking: Easy to Inspect voegt waarde toe wanneer je deze optie gebruikt. Specifiek wanneer 

je de analyse-functie van ons inspectieplatform gebruikt. Het is echter niet verplicht om 

oorzaakcodes te gebruiken in geval van Niet OK antwoorden. Wanneer je jouw inspectievragen 

maakt, kun je selecteren of je deze optie wilt gebruiken. 

Verder heb je een andere optie bij het selecteren van de Niet OK-oorzaakcodes: 

a)  Selecteer een set oorzaakcodes die standaard zijn voor alle vragen over checklists (zie 

9.4.1.1). 

b)  Selecteer een set oorzaakcodes per vraag (zie 9.6.2.1.3) 

In dit hoofdstuk wordt er gebruik van de standaard oorzaakcodes uitgelegd die van toepassing 

zijn op alle vragen (9.4.1.1). 

Opmerking: Zelfs als je standaardoorzaakcodes voor alle vragen selecteert, is het altijd mogelijk 

om deze set oorzaakcodes te wijzigen per individuele checklist-vraag (zie 9.6.2.1.3). 
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9.4.1.1 Selectie van standaard Niet OK-oorzaakcodes 

Als je feedback van inspecteurs wilt krijgen over oorzaken, moet je bepalen welke oorzaakcodes 

moeten worden gebruikt in de checklist. Als standaardinstelling worden alle vooraf gedefinieerde 

oorzaakcodes van Easy to Inspect opgenomen in de nieuwe checklist die jij maakt. Natuurlijk kun je de 

selectie van sommige of alle oorzaakcodes opheffen of eigen ontwikkelde aangepaste oorzaakcodes 

toevoegen.  

Wanneer een nieuwe checklist wordt gemaakt, worden de standaard Niet OK oorzaakcodes die vooraf 

zijn bepaald door Easy to Inspect, opgenomen in de checklist.  

Jij kan: 

 een of meerdere oorzaken de-selecteren 

 een of meerdere oorzaakcodes toevoegen 

 eigen oorzaakcodes met standaardoorzaakcodes van Easy to Inspect combineren 

Selecteer gewoon de oorzaken die jij wil gebruiken of verwijderen en druk op de pijlknop 

 

 

 

Het resultaat van deze actie is dat de geselecteerde reeks oorzaken beschikbaar is in alle 

OK/NOK/NVT-vragen van de checklist in geval van een NOK-antwoord. 

Volg de instructies van hoofdstuk 6 als een specifieke oorzaakcode moet worden toegevoegd. 

Opmerking: aangezien de inspecteur niet altijd een oorzaakcode kan bepalen bij inspectie in het veld, 

raden we ten zeerste aan om altijd de oorzaakcode 'onbekend' op te nemen. 
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9.4.2 Selecteer OK-verklaringen 

Het kan zijn dat jij op een snelle manier wil bevestigen waarom een geïnspecteerd item voldoet. 

Om die reden zijn ‘OK’-verklaringen in het systeem opgenomen. Het is niet verplicht om OK-

verklaringen te gebruiken in geval van OK-antwoorden. Wanneer je jouw inspectievragen maakt, 

kun jij selecteren of je deze optie wilt gebruiken. Wanneer je een nieuwe checklist maakt, is het 

gebruik van OK-uitleg uitgeschakeld. Inschakelen kan worden gedaan in TAB ‘Secties & Vragen’ 

(zie 9.6.2.1.2) 

Verder heb je nog een optie bij het selecteren van de OK-verklarende codes: 

a)  Selecteer een set OK-verklarende codes die standaard zijn voor alle vragen over checklists 

(zie 9.4.2.1) 

b) Selecteer een set OK-verklarende codes per vraag (zie 9.6.2.1.3) 

Opmerking: Zelfs als je OK-verklarende codes voor alle vragen selecteert, is het altijd mogelijk 

om deze set per individuele checklist-vraag te wijzigen (zie 9.6.2.1.3). 

 

9.4.2.1 Selectie van standaard OK-verklaringen 

Als jij feedback van inspecteurs wilt krijgen over oorzaken, moet jij bepalen welke OK-verklarende 

codes moeten worden gebruikt in de checklist. Als standaardinstelling worden alle vooraf gedefinieerde 

OK-verklarende codes van Easy to Inspect opgenomen in de nieuwe checklist die jij maakt. Natuurlijk 

kun je de selectie van sommige of alle van de OK-verklarende codes opheffen of eigen ontwikkelde 

aangepaste OK-verklarende codes toevoegen.  

Wanneer een nieuwe checklist wordt gemaakt, worden de standaard OK oorzaakcodes die vooraf zijn 

bepaald door Easy to Inspect, opgenomen in de checklist. 

Jij kan: 

 een of meerdere OK-verklarende codes de-selecteren 
 een of meerdere OK-verklarende codes toevoegen 
 eigen OK-verklarende codes met standaard OK-verklarende codes van Easy to Inspect combineren 

 
Selecteer gewoon de OK-verklarende codes die jij wilt gebruiken of verwijderen en druk op de pijlknop. 
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Het resultaat van deze actie is dat de geselecteerde set van OK-verklarende codes beschikbaar 

zal zijn in alle OK/NOK/NVT-vragen van de checklist in geval van een OK-antwoord. Jij moet 

echter de functie per inspectiepunt in jouw checklist inschakelen (zie 9.6.2.1.2). 

Als een specifieke OK-verklaringscode moet worden toegevoegd, volg dan de instructies van 

hoofdstuk 7.  

 

9.4.3 Selecteer NVT-verklaringen 

Het kan zijn dat jij alle verwarring over de interpretatie van de inspectieresultaten wil wegnemen. 

Vooral in het geval van ‘Niet Van Toepassing’ antwoorden. Als de inspecteur dus een NVT-

antwoord geeft, wiltjij misschien weten of de activiteit niet heeft plaatsgevonden of dat de activiteit 

gewoon niet is geëvalueerd. 

Om die reden zijn 'NVT'-verklaringen in het systeem opgenomen. Het is niet verplicht om NVT.- 

uitlegcodes te gebruiken in geval van NVT antwoorden. Wanneer je jouw inspectievragen maakt, 

kun jij selecteren of je deze optie wilt gebruiken. Wanneer je een nieuwe checklist maakt, is het 

gebruik van NVT- verklaringen uitgeschakeld. Inschakelen kan worden gedaan in TAB ‘Secties & 

Vragen’ (zie 9.6.2.1.4). 

Verder heb je een andere optie bij het selecteren van de NVT-verklarende codes 

a)  Selecteer een set 'NVT'-verklaringen die standaard zijn voor alle vragen over checklists (zie 

9.4.3.1). 

b)  Selecteer een set 'NVT'-verklaringen per vraag (zie 9.6.2.1.3). 

Opmerking: Zelfs als jij 'NVT'-verklaringen voor alle vragen selecteert, is het altijd mogelijk om 

deze set 'NVT'-verklaringen per individuele checklist-vraag te wijzigen (zie 9.6.2.1.3). 

9.4.3.1 Selectie van standaard NVT-verklaringen 

Als jij feedback van inspecteurs wilt krijgen over 'NVT'-verklaringen, moet jij bepalen welke 'NVT'-

verklaringen in de checklist moeten worden gebruikt. Als standaardinstelling worden alle vooraf 

gedefinieerde 'NVT'-verklaringen van Easy to Inspect opgenomen in de nieuwe checklist die jij maakt. 

Natuurlijk kun je de selectie van sommige of alle van de 'NVT'-verklaringen opheffen of eigen 

ontwikkelde aangepaste 'NVT'-verklaringen toevoegen.  

Wanneer een nieuwe checklist wordt gemaakt, worden de standaard 'NVT'-verklaringen die vooraf zijn 

bepaald door Easy to Inspect, opgenomen in de checklist. 
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Jij kan: 

 een of meerdere 'NVT'-verklaringen de-selecteren 
 een of meerdere 'NVT'-verklaringen toevoegen 
 eigen 'NVT'-verklaringen met standaard 'NVT'-verklaringen van Easy to Inspect combineren 

 

Selecteer gewoon de 'NVT'-verklaringen die jij wil gebruiken of verwijderen en druk op de pijlknop. 

 

Het resultaat van deze actie is dat de geselecteerde set van verklaringen beschikbaar zal zijn in alle 

OK/NOK/NVT-vragen met een NVT-antwoord. Jij moet echter de functie per inspectiepunt in jouw 

checklist inschakelen (zie 9.6.2.1.2). 

Als een specifieke NVT-verklaringscode moet worden toegevoegd, volg dan de instructies van 

hoofdstuk 8. 
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9.5 Introductiedeel van de checklist 

 

Het introductie gedeelte van een checklist bevat: 

 De inspectiedatum 

 De naam van de inspecteur  

 Een optie om een referentie op te nemen (om uw checklist later gemakkelijk op te halen) 

 Filters 

 De optie om algemene vragen op te nemen 

De inspectiedatum is een standaarditem in de checklist en wordt automatisch opgenomen. 

De naam van de inspecteur is een standaarditem in de checklist en wordt automatisch 

opgenomen. 

 

9.5.1 Selecteer jouw filters 

 

 

 

Selecteer het filter dat jij wil opnemen door op het veld ‘kies 1e filter’ te klikken. Selecteer 

vervolgens het filter in het vervolgkeuzemenu. 
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Wanneer je een filter hebt geselecteerd, worden de subfilters automatisch geselecteerd. Dus als 

je alleen een landselectie wilt gebruiken, en niet de regio, moet je eerst een nieuw filter maken 

waarin alleen landen zijn opgenomen. Druk op opslaan na het selecteren. 

In de checklist wordt de naam van het filterlabel weergegeven als de vraag. De inspecteur kan de 

vooraf ingestelde filterwaarden selecteren in een scrolldown-menu in de app. 

Nadat je dit hebt gedaan, kun je nog 2 filters selecteren. 

En natuurlijk kun je jouw filter altijd ongedaan maken door het lege veld te selecteren.
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9.5.2 Maak algemene vragen in het introductiedeel van de checklist 

Het is mogelijk om vragen op te nemen in het introductiedeel van de checklist. Houd er rekening 

mee dat deze vragen zich alleen moeten richten op algemene aspecten van de inspectie. Zoals 

locatie, namen van betrokken personen, weersomstandigheden, enz. De feitelijke 

inspectievragen moeten worden opgenomen in het vraaggedeelte van de checklist. Daar kun je 

de vragen opnemen die in jouw analyses moeten worden. 

Opmerking: Easy to Inspect kan op mobiele apparaten worden gebruikt. Dit kan een tablet of een 

smartphone zijn. Vergeet niet dat de schermgrootte van een smartphone beperkt is. Houd de 

tekst dus zo kort mogelijk!! 

Klik op '+ nieuwe vraag' om een nieuwe algemene 

vraag te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de rechterkant van jouw scherm verschijnt de nieuwe vraag: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

User guide: Create a Checklist                                  issue 10 - Page 40 of 90 

 

In het inleidende gedeelte van jouw checklist kun je 

kiezen uit verschillende soorten vragen. Een uitleg over 

de soorten vragen is te vinden in hoofdstuk 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan nu een type vraag selecteren en een voor- of 

achtervoegsel opnemen in het geval van een 

vervolgkeuzelijst / meerkeuzevragen. 
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Na het opslaan wordt de vraag toegevoegd aan de algemene inleidingsvragen 
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9.6 Secties en vragen 

In het vraaggedeelte van de checklist definieer je de inspectiepunten. Dit is het feitelijke inspectiedeel 

van de checklist. 

9.6.1 Secties 

Je kan bijvoorbeeld 20 vragen opnemen, waarvan er 8 bij het kantoor horen en 12 bij de fabriek. In dat 

geval kun je 2 secties maken om de vragen te clusteren. 

9.6.1.1 Maak een sectie 

Alle vragen moeten altijd aan een sectie worden gekoppeld. Zelfs als er slechts 1 sectie in de checklist 

wordt gebruikt. Het eerste gedeelte is dus al weergegeven. 

Verplaats de muisaanwijzer naar de tekst 'Naam van nieuwe sectie' en klik erop. 

 

Je kan nu de sectienaam typen. 

Je kan ook een uitleg van de sectie opnemen. Deze uitleg wordt tijdens de inspectie niet in de app 

weergegeven. De uitleg wordt echter wel opgenomen in het inspectierapport. Dus als jij wil, kun je wat 

extra informatie toevoegen om de betekenis van de sectie uit te leggen of andere relevante sectie-

informatie toevoegen. 
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 Als jij nog een sectie wilt maken, drukt jij op de knop ‘+ nieuwe sectie’.  

 

9.6.1.2 Verplaats een sectie  

Als jij de volgorde van secties wilt wijzigen, klikt jij op de knop       ‘verplaatsen’. Deze knop wordt 

weergegeven wanneer je jouw muisaanwijzer boven een sectieveld plaatst.

 
 

Nadat je op de knop hebt geklikt, wordt aan de rechterkant een pop-up weergegeven en kun je de 

juiste positie kiezen. Klik op Doorgaan om de herziene instellingen op te slaan. 
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9.6.2 Maak uw eigen vragen 

De vragen in een sectie bevatten de inspectievragen. Als je een vraag aan een sectie wilt toevoegen, 

verplaatst je jouw muisaanwijzer naar een sectieveld en druk je op de ‘+’ knop. 

 

Opmerking: Easy to Inspect kan op mobiele apparaten worden gebruikt. Dit kan een tablet of een 

smartphone zijn. Vergeet niet dat de schermgrootte van een smartphone beperkt is. Houd de 

tekst dus zo kort mogelijk! 

Na het invullen van de vraag, kun je een beschrijving toevoegen. Deze beschrijving kan een 

verklarende tekst of instructie voor de inspecteur bevatten. 

Opmerking: de verklarende tekst wordt niet automatisch in de app weergegeven. Dit wordt alleen 

weergegeven in de app, als de inspecteur de vraag selecteert door erop te klikken. In het 

hoofdmenu van de app worden alleen de vragen weergegeven. De vragen moeten daarom voor 

zichzelf spreken. 
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9.6.2.1 Maak een OK/NOK/NVT vraag 

Wanneer nieuwe vragen worden gemaakt, wordt standaard door Easy to Inspect een ‘OK / NOK / NVT 

vraag’ gebruikt. Dit komt omdat de OK / NOK / NVT type vraag is opgenomen in de analyse. Het is de 

belangrijkste vraag die zoveel mogelijk moet worden gebruikt. 

 

Na het selecteren van ‘+’ kun je eenvoudig de vraag zelf invullen, evenals een verklarend veld 

om specifieke elementen op te nemen die deel moeten uitmaken van de inspectie, 

inspectiecriteria enz. Het verklarende veld is ook zichtbaar voor de inspecteur in de APP. 

Opmerking: Easy to Inspect kan op mobiele apparaten worden gebruikt. Dit kan een tablet of een 

smartphone zijn. Vergeet niet dat de schermgrootte van een smartphone beperkt is. Houd de 

tekst dus zo kort mogelijk! 

Opmerking: de verklarende tekst wordt niet automatisch in de app weergegeven. Dit wordt alleen 

weergegeven in de app, als de inspecteur de vraag selecteert door erop te klikken. In het 

hoofdmenu van de app worden alleen de vragen weergegeven. De vragen moeten daarom voor 

zichzelf spreken. 

Alle OK / NOK / NVT vragen zijn verplicht. Dit betekent dat de inspecteur de vraag moet invullen 

voordat het inspectieresultaat naar de database kan worden geüpload. 
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9.6.2.1.1 Meer instellingen binnen de OK/NOK/NVT vragen 

Bij het maken van uw checklist heb je standaardinstellingen gedefinieerd die van toepassing zijn 

op de hele checklist. Je kunt jouw instellingen voor individuele vragen wijzigen. 

9.6.2.1.2 Pas OK/NOK/NVT oorzaken & verklaringen toe 

Standaard zijn inspecteurs verplicht een NOK-oorzaak in te vullen bij het uitvoeren van de 

inspectie. Dit maakt diepgaande analyses mogelijk. 

Opties die jij hebt zijn: 

• Gebruik ‘Niet OK’ oorzaken 

• Gebruik ‘OK’ verklaringen 

• Gebruik ‘NVT’ verklaringen 

Je verplaatst eenvoudig de selector-balk naar de gewenste instelling die duidelijk wordt 

aangegeven: 
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9.6.2.1.3 Pas OK/NOK/NVT oorzaken & verklaringen vraag specifiek toe 

Bovendien kun je de oorzaakcodes of verklaringcodes per inspectiepunt / vraag wijzigen. Toen je 

jouw checklist maakte, definieerde jij codes als standaard voor de gehele checklist. Nu kan je 

jouw standaardinstellingen voor individuele checklistvragen / inspectiepunten wijzigen. 

 

 

Je kan vervolgens alle oorzaken wijzigen die jij beschikbaar wil hebben voor deze vraag. Zorg 

ervoor dat jij altijd de ‘onbekend’ optie selecteert. Je kan jouw oorzaakcodes combineren met 

Easy to Inspect oorzaakcodes.  

 

Sla de instellingen op!  
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Hetzelfde kan worden gedaan voor verklaringen in het geval van een OK-antwoord en voor Niet 

van Toepassings-antwoorden. 

 

 

9.6.2.1.4 Schakel de NVT-antwoordoptie uit 

In sommige gevallen wil jij als beheerder niet dat inspecteurs NVT als antwoord invullen, omdat jij 

weet dat de activiteit plaatsvindt of om ervoor te zorgen dat het inspectiepunt altijd deel uitmaakt 

van de inspectie. 

Daarom kun je de antwoordoptie NVT uitschakelen in het scherm ‘Meer instellingen’ per 

individuele vraag. 
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9.6.2.1.5 Kopieer vragen 

Voeg meer checklist-vragen toe door de vorige stappen te herhalen. Je kan echter een 

bestaande vraag met de gewenste instellingen kopiëren. 

Selecteer de vraag die jij wilt kopiëren en klik op het vakje ‘kopiëren’.  

 

Rechts wordt een nieuwe vraag weergegeven met alle instellingen van de vraag die jij zojuist 

hebt gekopieerd. Wijzig de naam en de uitleg en sla de vraag op. De andere instellingen, zoals 

de uitleg, worden gekopieerd en moeten mogelijk worden aangepast. 

 



 
 
 
 

User guide: Create a Checklist                                  issue 10 - Page 51 of 90 
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9.6.2.1.6 Maak een OK/NOK/NVT opvolgende vraag 

In sommige gevallen wil je extra informatie over het antwoord.  

Mogelijk hebt jij een extra uitleg nodig of wil je gewoon een verklaring van de inspecteur. Bijvoorbeeld 

in het geval van een NOK-antwoord. Dit zwart-wit antwoord zou kunnen worden verduidelijkt door een 

subjectieve evaluatie van de inspecteur toe te voegen door bijvoorbeeld te scoren met een percentage 

niet ok-naleving. Je kunt dus een vervolgvraag stellen.  

Selecteer een type volgende vraag die jij wilt gebruiken 
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 Selecteer jouw volgende type vraag 

  

 

 

 

Bijvoorbeeld: drop-down lijst / meerkeuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definieer vervolgens of jij een voor- of 

achtervoegsel wilt gebruiken. In dit voorbeeld 

zou een achtervoegsel nuttig zijn.  

 

Selecteer vervolgens jouw drop down lijst 
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En markeer of de volgende vraag moet worden ingevuld in het geval van een Niet OK antwoord, een 

OK antwoord of een NVT antwoord. In dit voorbeeld 

willen we dat de inspecteur het alleen gebruikt in 

geval van niet-OK antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk kun je ook andere soorten vervolgvragen selecteren. Omdat het functioneren al in hoofdstuk 

3.1 is uitgelegd, verwijzen we naar die hoofdstukken voor uitleg. 

 

9.6.2.1.7 Vragen in de checklist met individuele instellingen weergeven 

Vragen met individuele instellingen kunnen gemakkelijk worden gevonden in de checklist-editor. Ze zijn 

gemarkeerd met een      instellingenlabel label.  
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    . 

9.6.2.2 Maak een Ja/Nee vraag  

De Ja / Nee-vraag mag niet worden verward met de OK / NOK / NVT vraag. De OK / NOK / NVT vraag 

is bedoeld voor een professionele evaluatie. Dat soort vragen worden opgenomen in de analyse. Het 

Ja / Nee-type vraag is alleen bedoeld voor feitelijke statusrapportage. Het kan bijvoorbeeld worden 

gebruikt in enquêtes. 

Bijvoorbeeld: Wil jij meer vrije dagen hebben? Het antwoord is Ja of Nee. Je antwoordt niet met OK / 

NOK. 

We moeten echter een opmerking maken over het gebruik van deze ja / nee-optie. Als je een enquête 

wil uitvoeren en de uitkomst van de enquête wil analyseren, kun je beter OK / NOK / NVT-vragen 

gebruiken. Vervolgens moet jij de vraaginstellingen (onder meer instellingen) als volgt wijzigen: 

• Schakel de NOK oorzaakcode uit  

• Schakel de NVT-antwoordoptie uit 

 

 

 

 

 

Om een Ja / Nee-vraag te maken, selecteer je eenvoudig het Ja-Nee-type vraag. Vul de vraagtekst in 

en evt. een toelichting op de vraag. Bewaar je vraag! 
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Als gevolg hiervan is het type vraag gewijzigd. 

 

 

 

 

 

9.6.2.3 Maak een Drop down lijst / meerkeuze vraag 

Drop down lijst / meerkeuzevragen bieden de inspecteur de optie om antwoorden in een vooraf 

gedefinieerde lijst te selecteren. Door voorvoegsels of achtervoegsels toe te voegen, kun je eenvoudig 

rapporteren over valuta, temperatuur, relatieve vochtigheid, percentage, hoeveelheid of scores.  

Selecteer de drop down lijst / meerkeuzeoptie. 

Voeg de vraag toe en evt. een uitleg van de vraag 

voor de inspecteur (of de lezer van het rapport). 

Selecteer vervolgens uw lijst. Je hebt meerdere 

opties waaruit je kan kiezen.  
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Voeg een voor- of achtervoegsel toe. 

Sla de instellingen op na voltooiing. 
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Het type vraag wordt aangegeven in het overzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.2.4 Maak een tekst vraag: Kort antwoord  

Selecteer het korte antwoordvraagtype in het 

vervolgkeuzemenu. 

 

 

 

 

Vul dan de vraag in en evt. de vraaguitleg. Als je wil kun 

je een voor- of achtervoegsel gebruiken.. 

Sla de vraag op na voltooiing. 
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9.6.2.5 Maak een tekst vraag: Lang antwoord  

Selecteer het lange antwoordvraagtype in het scroll 

down menu.  

 

 

 

 

Vul dan de vraag en evt. de vraaguitleg in. Als je wil, 

kun je een voor- of achtervoegsel gebruiken. 

Sla de vraag op na voltooiing. 

 

 

 

 

 

9.6.2.6 Maak een numerieke vraag  

Selecteer het numerieke antwoordvraagtype in het 

scroll down menu.  

 

 

 

 

Vul dan de vraag en evt. de vraaguitleg in. Als je wil, 

kun je een voor- of achtervoegsel gebruiken. 

In het voorbeeld zie je de € valuta als een voorvoegsel. 

Sla uw vraag op na voltooiing. 
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9.6.2.7 Maak een datum vraag  

Selecteer het datum-antwoord vraagtype in het scroll 

down menu.  

 

 

 

Vul dan de vraag en evt. de vraaguitleg in. Als je wil, 

kun je een voor- of achtervoegsel gebruiken. 

Sla de vraag op na voltooiing. 

 

 

 

 

 

 

9.6.2.8 Vragen als verplicht markeren 

Alle OK / NOK / NVT vragen zijn altijd verplicht. De andere vraagtypen kunnen worden gedefinieerd als 

verplicht of niet-verplicht. In geval van verplichte vragen, kan de inspecteur het inspectieresultaat pas 

vrijgeven in de database nadat alle verplichte vragen zijn ingevuld. 

Per vraag vind je een de optie om een vraag 

verplicht te maken onderaan de vraagdetails. 

Sla jouw instellingen op na voltooiing. 
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9.6.2.9 Verplaats een vraag 

Verplaats de muisaanwijzer naar de       verplaats 

knop en klik erop. 

 

 

 

Je kan een vraag binnen een sectie naar andere posities verplaatsen door aan te geven voor of 

na welke vraag de geselecteerde vraag moet worden opgenomen. 

 

 

Je kan de vraag ook op dezelfde manier naar een andere sectie verplaatsen. 
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9.7 Afronding 

Om de checklist af te ronden, selecteer je het tabblad ‘Afronden’ in de checklist-editor. 
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9.7.1 Aanvullende vragen in de slotsectie 

Misschien wil je jouw checklist afsluiten met aanvullende vragen. De vragen in het laatste deel van de 

checklist zijn niet bedoeld voor inspectiepunten. Ze zijn bedoeld voor een algemene conclusie of 

aanvullende informatie. 

Bijvoorbeeld: Op welke datum moet een nieuwe inspectie worden uitgevoerd? 

Bijvoorbeeld: Wat is de algemene mening van de inspecteur? 

Om dergelijke vragen toe te voegen, klik je op de knop  . Je kan nu jouw gewenste type 

vraag selecteren.  

Opmerking: deze aanvullende vragen in de slotsectie worden niet betrokken in de rapportanalyses. 

Daarom is het OK / NOK / NVT vraagtype niet beschikbaar in dit gedeelte van de checklist. Voor extra 

informatie over de verschillende vraagtypen verwijzen we naar hoofdstuk 3. 

 

Je kan zoveel vragen toevoegen als gewenst en de selector gebruiken om te bepalen of de vraag door 

de inspecteur moet worden beantwoord. 

Opmerking: Als een verplichte vraag niet is ingevuld, kan de inspecteur het inspectieresultaat niet 

uploaden. 
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9.7.2 De handtekening van de vertegenwoordiger 

Easy to Inspect biedt de optie om zowel de handtekening van de inspecteur als de handtekening van 

de vertegenwoordiger op te nemen. 

De handtekening van de inspecteur kan worden geüpload naar de gebruikersgegevens van de 

inspecteur en per checklist kun je bepalen of de handtekening moet worden weergegeven in het pdf-

rapport (zie hoofdstuk 9.9.2.1).  

LET OP: De inspecteur hoeft dus geen handtekening te zetten tijdens de inspectie. Door in te loggen in 

de App, wordt zijn handtekening bij de rapportvervaardiging automatisch gekoppeld aan de inspectie. 

De handtekening van de vertegenwoordiger (degene die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de 

activiteiten waar de inspectie plaatsvond) kan direct na het beëindigen van de inspectie en het 

bespreken van de inspectieresultaten worden opgenomen in het inspectieresultaat. De 

vertegenwoordiger schrijft zijn handtekening dan in het beeldscherm van de smartphone of tablet. 

 

Opmerking: als de selector op Ja wordt geschakeld, wordt een handtekeningveld weergegeven in de 

app. Dit veld kan, maar hoeft niet worden ingevuld. Dus, als er geen vertegenwoordiger op de site 

aanwezig is, kan het resultaat nog steeds worden geüpload naar de database.  
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9.8 Vertaling 

Nadat je jouw checklist hebt gemaakt, kun je deze vertalen. 

Selecteer het vertaaltabblad in uw checklist-editor

 

 

Je kan een standaardtaal voor jouw checklist selecteren. Automatisch worden alle velden in andere 

talen zonder verdere actie gevuld met de hoofdtaal. Dus als gebruikers de checklist in het Frans 

openen, maar de checklist in het Engels is opgesteld, kunnen ze de vragen nog steeds zien, zelfs als 

de checklist niet is vertaald. De Franse taalvelden zijn nu gevuld met de standaard Engelse teksten. Je 

kan zien dat de tekst in de gekozen standaardtaal zwart wordt weergegeven en in de andere 

taalvelden in grijs. Na vertaling worden de andere talen ook in zwarte letters weergegeven. 

Om te vertalen dient er simpelweg in de specifieke taalvelden vertaald te worden.  

 

Opmerking: als je een bestaande checklist van Easy to Inspect kopieert, zijn de vertalingen vaak 

al opgenomen. Nu moeten alleen de nieuwe / gewijzigde vragen nog worden vertaald. 
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9.9 Rapport instellingen  

Easy to Inspect biedt een vooraf gedefinieerde rapportage-indeling. Je kan dit formaat niet 

wijzigen. Als jij het formaat wilt wijzigen, kun je jouw inspectierapportgegevens exporteren naar 

Excel en de gegevens in een eigen formaat importeren.  

We bieden enkele aanpassingen: 

 Je kan een inleidende tekst opnemen 

 Je kan een eindtekst opnemen 

 Je kan selecteren of jij de handtekening van de inspecteur wilt opnemen. 

 Je kan selecteren of jij achtergrondinformatie over de inspecteur wilt opnemen. 

 Je kan kiezen of jij een alternatieve formulering wilt gebruiken voor de vraag OK/NOK/NVT 

 

9.9.1 Inleidende en eindteksten 

 Je kan een inleidende tekst opnemen die boven aan uw rapport wordt weergegeven, 

boven het inleidende gedeelte van het rapport. Je kan dit opmerkingenveld bijvoorbeeld 

gebruiken om een algemene inleiding te geven over het doel van de inspecties, de manier 

waarop de inspecties worden uitgevoerd, een uitleg over de gebruikte normen, enz. 

 Je kan een tekstveld onderaan het rapport opnemen dat onder het afsluitende gedeelte 

van het rapport wordt weergegeven. Je kan dit opmerkingenveld bijvoorbeeld gebruiken 

om een algemene opmerking te geven over de manier waarop de inspecties worden 

uitgevoerd, een uitleg over de gebruikte normen, enz. 

Alleen als jij een tekst opneemt, wordt deze in het rapport weergegeven. 

Opmerking: jij moet de tekst in de verschillende taalvelden kopiëren. Als je dat niet doet, worden 

de opmerkingen niet weergegeven in andere talen. Je hebt de mogelijkheid om te vertalen zodat 

je het rapport ook in andere talen kan publiceren. 
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Vergeet niet jouw instellingen op te slaan. 

 

9.9.2 Handtekening van de inspecteur 

Gebruik de selector om instellingen te wijzigen. Als je Ja selecteert, wordt de handtekening van 

de inspecteur in het rapport opgenomen. Dit is natuurlijk alleen het geval als jij een jpeg of png-

bestand met de handtekening van de inspecteur hebt geüpload en gekoppeld aan het 

gebruikersaccount.  

 

9.9.2.1  Upload de handtekening van de inspecteur 

Om de handtekening van jouw inspecteur te uploaden, selecteer je in het hoofdmenu 'Mijn 

gebruikers'.
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Selecteer de inspecteur en klik op de knop ‘wijzigen       ’. In het scherm dat wordt geopend, kun 

je het 'bestand kiezen’ selecteren en de handtekening uploaden naar het systeem. 

 

 

 

9.9.2.2  Gebruik de handtekening van de inspecteur 

Als je de handtekening van de inspecteur in het rapport wilt opnemen, selecteer je ‘Ja’. Nu wordt 

de handtekening van de inspecteur opgenomen in alle inspectierapporten van deze checklist.

 

 

Vergeet niet jouw instellingen op te slaan. 

 

 

 

 

Select file 



 
 
 
 

User guide: Create a Checklist                                  issue 10 - Page 69 of 90 

 

 

 

9.9.3 Aanvullende informatie over de inspecteur 

Om extra informatie over de inspecteur op te nemen, selecteer je in het hoofdmenu 'Mijn 

gebruikers'. 

 

 

Selecteer de inspecteur en klik op de knop        ‘   wijzigen’. In het scherm dat wordt geopend, 

kun je extra informatie kwijt over de inspecteur. 



 
 
 
 

User guide: Create a Checklist                                  issue 10 - Page 70 of 90 

 

 

9.9.3.1  Pas de aanvullende informatie over de inspecteur toe 

Gebruik de selector om instellingen te wijzigen. Als je 'Ja' selecteert, wordt aanvullende 

informatie over de inspecteur opgenomen in elk rapport van deze checklist. 

Dit is natuurlijk alleen het geval als er details over de inspecteur zijn opgenomen. 

Je kan bijvoorbeeld competentiegegevens, kwalificaties, enz. opnemen. 

Opmerking: de gegevens van de inspecteur kunnen slechts eenmaal worden ingevoerd. Als je 

meer checklists gebruikt waarin de details moeten worden weergegeven, moet je ervoor zorgen 

dat de details alle checklists dekken. 

 

 

Vergeet niet jouw instellingen op te slaan. 

Select file 
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9.9.4 Gebruik van synoniemen 

Je kan het keuzemenu gebruiken om synoniemen te selecteren voor de score OK, niet OK, niet 

van toepassing. 

  

Vergeet niet jouw instellingen op te slaan. 

 

9.10 Voorbeeld 

Je kan op elk gewenst moment een voorbeeld bekijken van hoe uw inspectie er uitziet. 

Dit kan op twee manieren: 

A) Voorbeeld in de editor 

B) De app 

 

9.10.1 Voorbeeld in de checklist editor 

De voorbeeld-functie toont de checklist hoe deze ingevuld eruit ziet. Dus het eindresultaat; een 

inspectierapport wordt getoond. Natuurlijk blanco. 

De voorbeeldknop is altijd zichtbaar in het scherm van de checklist-editor. Klik eenvoudig op de 

knop en een nieuw browsertabblad wordt geopend waarin het rapport wordt weergegeven. 
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9.10.2 Voorbeeld in de APP 

De App bevat een sectie in de bibliotheek, een 

tabblad "ONGEPUBLICEERDE checklists". 

Alleen de beheerder heeft toegang tot de niet-

gepubliceerde checklists. Dus alle checklists die 

in ontwikkeling of voltooid zijn maar nog niet 

gepubliceerd zijn, zullen na synchronisatie 

zichtbaar zijn in de App. 

De beheerder kan de checklist downloaden en 

uitproberen in de APP. Omdat de checklist niet is 

gepubliceerd, kunnen de resultaten wel worden 

geüpload maar worden ze direct weggegooid. Je 

kunt er dus geen rapportage van inzien of printen. 

Deze functie is enkel bedoeld als preview. 
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10 Bewerk, kopieer of exporteer uw checklist 

10.1 Bewerk uw checklist 

Zolang de checklist niet is gepubliceerd, kan deze worden gewijzigd. 

Gepubliceerde checklists kunnen niet worden gewijzigd, omdat dit gevolgen heeft voor de 

checklistresultaten die al zijn geüpload. 

Volg de onderstaande stappen om uw checklist te wijzigen: 

Ga naar het hoofdmenu en selecteer ‘Mijn checklists’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overzicht met alle gepubliceerde en niet-gepubliceerde checklisten wordt getoond. 
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Kies je niet gepubliceerde checklist, selecteer de actieknop en kies 

‘bewerken’.  

 

 

 

 

 

 

 

Jouw checklist wordt opnieuw geopend en je kan deze aanpassen. 

 

10.2 Bestaande checklisten wijzigen 

Nadat je jouw checklist hebt gepubliceerd, kun je deze niet meer wijzigen. Het wijzigen van 

bestaande checklists, bijvoorbeeld door nieuwe vragen toe te voegen, zou de geüploade 

resultaten en analyses beïnvloeden. In dit geval moet je jouw checklist kopiëren en vanaf daar 

verder werken. Je maakt dan dus feitelijk een nieuwe checklist. 

 

10.2.1 Kopieer uw checklist 

Selecteer eenvoudig jouw eigen of een Easy to Inspect voorbeeldcontrolelijst. 

Ga naar het hoofdmenu en selecteer ‘Mijn checklists’.  



 
 
 
 

User guide: Create a Checklist                                  issue 10 - Page 75 of 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer de knop ‘creëer een geheel nieuwe checklist’: 

 

 

 

Selecteer vervolgens jouw checklist uit het overzicht en druk op kopiëren 
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Jouw gekopieerde checklist wordt weergegeven met de tekst ‘Kopie’ eraan toegevoegd. Je kan nu de 

checklist wijzigen. 

Opmerking: vergeet niet de naam van de checklist te wijzigen voordat je deze publiceert. Je kan het 

niet publiceren met dezelfde naam als eerder. Je moet eerst de vorige versie voor jouw gebruikers 

verbergen / de-publiceren. Daarna kun je dezelfde naam gebruiken. We raden jij echter aan om een 

versienummer in jouw checklists te gebruiken. Bijvoorbeeld: ‘Warehouse hygiene v2’ 
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10.3 Exporteer en importeer uw checklist 

Als je meerdere accounts van Easy to Inspect binnen één bedrijf beheert en je vergelijkbare of dezelfde 

checklists gebruikt, kan het handig zijn om een checklist van het ene naar het andere account te 

kopiëren. 

10.3.1 Exporteer uw checklist 

Ga naar het hoofdmenu en selecteer ‘Mijn checklisten’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de actieknop van de checklist die jij wilt exporteren. Selecteer ‘exporteren’ 

 

Sla het bestand van de geëxporteerde checklist op. 

Opmerking: Als jij een checklist exporteert, kunnen niet alle elementen van de checklist worden 

geëxporteerd. OK / NVT - verklaringen en NOK-oorzaakcodes kunnen niet worden geëxporteerd (of 
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geïmporteerd), omdat deze elementen account specifiek zijn. Ook filterwaardes worden niet 

meegekopieerd. 

 

10.3.2 Importeer uw checklist 

Ga naar het hoofdmenu en selecteer ‘Mijn checklisten’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer de knop: 
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Selecteer Importeer een checklist. Selecteer vervolgens het bestand op jouw computer.

 

Opmerking: Als jij een checklist exporteert, kunnen niet alle elementen van de checklist worden 

geëxporteerd. OK / NVT - verklaringen en NOK-oorzaakcodes kunnen niet worden geëxporteerd (of 

geïmporteerd), omdat deze elementen account specifiek zijn. Ook filterwaardes worden niet 

meegekopieerd. 

  

Select file 
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11 Publiceren en ongedaan maken van de publicatie van uw checklisten 

11.1 Publiceer uw checklist 

Wanneer jje klaar bent, wil je jouw checklist publiceren en door de inspecteurs laten gebruiken. 

Ga naar het hoofdmenu en selecteer ‘Mijn checklisten’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing: Gepubliceerde checklisten kunnen niet worden gewijzigd. Ze kunnen alleen 

worden gekopieerd of bekeken worden. 

Gebruik daarom altijd eerst de voorbeeld-functie om de inhoud en typefouten van de checklist te 

controleren. Controleer alle talen. 

 

Het overzicht met alle gepubliceerde en niet-gepubliceerde checklist wordt getoond. Zodra jij 

zeker weet dat jouw checklist correct is en door de inspecteurs mag worden gebruikt, druk  jij op 

de knop ‘Publiceren’. 
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11.2 Een gepubliceerde checklist verbergen 

Nadat je jouw checklist een tijdje hebt gebruikt, moet deze mogelijk worden gewijzigd. 

De oude checklist kan echter niet worden verwijderd. De reden hiervoor is dat het verwijderen 

zou betekenen dat alle checklistresultaten ook worden verwijderd. En de analyses zullen ook 

verloren gaan. 

Aan de andere kant wil jij niet dat de inspecteurs de verouderde checklist nog gebruiken. Daarom 

biedt Easy to Inspect de optie om een checklist voor de gebruikers te verbergen. 

Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het overzicht zie je alle checklisten die zijn gepubliceerd. Deze zijn gemarkeerd in de kolom 

‘Gepubliceerd’. Ook kun je zien welke checklisten zichtbaar zijn voor uw gebruikers. Deze zijn 

gemarkeerd met een groen 'oog'.  
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Als jij een checklist wil verbergen, drukt jij op het groene 'oog'. Het 'oog' wordt rood. 

 

 

Als jij de checklist weer wilt laten weergeven drukt jij op het "rode" oog. 

 

11.3 Verberg alle Easy to Inspect checklisten voor uw gebruikers 

Het kan verwarrend zijn als jij specifieke checklisten hebt ontwikkeld die verschillen van, maar 

lijken op de standaard Easy to Inspect checklisten. Om verwarring te voorkomen, kan de 

beheerder de checklisten van Easy to Inspect voor de gebruikers verbergen. 
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Ga naar het menu en selecteer ‘Mijn checklisten’   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het menu dat wordt geopend, wordt weergegeven of de checklisten zichtbaar of verborgen zijn 

voor de gebruikers. 

Klik eenvoudig op de groene balk en de checklists worden verborgen. 
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11.4 Verbergen of zichtbaar maken van ‘niet actieve’checklists 

Klik op de actieknop om de actieve of niet-gepubliceerde checklists weer te geven. 

 

 

11.5 Wijs zelfgemaakte checklisten toe aan specifieke gebruikers 

Binnen Easy to Inspect kun je specifieke checklisten aan specifieke gebruikers toewijzen en ervoor 

zorgen dat deze inspecteurs deze checklisten in hun bibliotheek in de app zien. Je kan zelfs bepalen 

dat deze inspecteurs alleen deze specifieke checklisten kunnen gebruiken en geen andere checklisten. 

 

 

11.4.1 Wijs gebruikers toe aan uw checklisten 

Ga naar het menu / mijn checklisten en klik op de knop ‘Toewijzen gebruikers’.

Wijs vervolgens uw inspecteurs toe door Ja of Nee te selecteren 
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11.4.2 Beperk het gebruik van Easy to Inspect alleen tot toegewezen checklisten 

Ga naar het menu / mijn gebruikers en klik op checklisten toewijzen. 

 

Je kan nu kiezen of je het gebruik van Easy to Inspect wilt beperken tot alleen de toegewezen 

checklisten. Om het gebruik van andere checklisten uit te schakelen, selecteer je de optie 

“Alleen toegewezen eigen checklisten toegestaan”. 

 

Aaaaa 

Bbbbb 

Ccccc 

Ddddd 

 

Aaaaa 

Bbbbb 

Ccccc 

Ddddd 

 

Ddddd 

Bbbbb 

Ccccc 

Ddddd 

 

Eeeee 

Bbbbb 

Ccccc 

Ddddd 
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11.4.3 Inplannen van uw inspecties 

Ga naar het hoofdmenu en selecteer "Mijn checklisten". In het hoofdscherm zie je de optie om de 

inspecties te plannen.  
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Klik op ‘Nieuw’ om een nieuw schema te maken. 

Je kan nu een schema maken voor één inspecteur, meerdere inspecteurs, per checklist etc. 

Dus als inspecteur Aaaa & Bbbb elke week inspectie X moet uitvoeren en inspecteur Cccc 

inspectie X slechts eenmaal per maand hoeft uit te voeren, kun je twee schema's maken. Bewaar 

je instellingen. 

 
Nadat je het schema hebt toegewezen, kun je selecteren of je wil dat Easy to Inspect een e-mail 

verzendt of dat de gebruiker het schema verbindt met zijn / haar digitale agenda met de iCal-

functie. Elke gebruiker kan dit zelf doen. 

 

 

  

Aaaa 
Bbbb 

Cccc 
Dddd 

Aaaa, Bbbb 

Cccc 
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11.4.4 Inplannen via iCal 

Nadat je het schema hebt toegewezen, kan de inspecteur het inspectieschema koppelen aan zijn 

/ haar agenda. Het is in dit geval het beste om niet ook een e-mail te sturen. Selecteer dus niet 

de opties zoals vermeld in 11.4.3 om e-mail naar gebruiker te verzenden. 

Jouw inspecteur kan zijn / haar iCal via het dashboard koppelen na hij / zij  onder zijn / haar 

eigen account is ingelogd. 

 

Selecteer de iCalendar-feed en genereer een link. Kopieer de link in jouw digitale agenda-

programma. 
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12 Veel gestelde vragen bij het maken van checklisten 

Nr. Issue Opmerking 

1 Ik kan geen checklist 
maken 

Je moet de juiste rechten hebben om nieuwe checklists, filters 
en oorzaakcodes te maken. Vraag jouw beheerder om jouw 
gebruikersrechten te wijzigen. 

2 Ik kan geen 
commentaarveld 
toevoegen wanneer ik een 
checklistvraag maak 

De commentaarvelden worden automatisch gegenereerd in de 
app. jij hoeft dit niet te doen in de checklist-editor. 

3 Ik wil Easy to Inspect 
graag in een andere taal 
gebruiken dan de 4 
beschikbare talen. 
 

Dit is momenteel niet mogelijk. Hoewel jij de taalvelden van 
een taal kunt gebruiken die jij niet gebruikt, worden de 
standaardlabels aan de gebruiker getoond in de originele taal. 
Dus als jij Spaanse velden in de Duitse taal zou invullen, zou 
de gebruiker Duitse labels in de App zien, maar Spaanse 
vragen. We adviseren je om Easy to Inspect niet op deze 
manier te gebruiken. Een uitzondering kan de Engelse versie 
van Easy to Inspect zijn en deze in de eigen taal (Spaans, 
Pools enz.) in te vullen. 

4 Ik heb een checklist 
gepubliceerd, maar heb 
typfouten en andere 
fouten ontdekt. 
 

Je bent beperkt in het wijzigen van een gepubliceerde 
checklist. Controleer de checklist voordat je publiceert met de 
voorbeeld-functie. Het corrigeren van typefouten is mogelijk. 
Houd er rekening mee dat je de betekenis van een vraag kunt 
wijzigen en dus jouw analyse kunt beïnvloeden! Voor grotere 
wijzigingen kun je alleen de vragenlijst kopiëren, je 
huidige/oude vragenlijst verbergen en een nieuwe checklist 
maken op basis van de 'oude & gekopieerde' versie. 
 
Houd er rekening mee dat als je jouw herziene checklist 
analyseert, de gegevens van de vorige versie van jouw 
checklist niet worden meegenomen in de analyse. Easy to 
Inspect behandelt iedere checklist als een unieke lijst, ook al 
is die gebaseerd op een vorige versie. 

5 Ik heb een checklist 
gepubliceerd en die 
gebruiken we al een tijdje. 
Nu wil ik de checklist 
uitbreiden met nieuwe 
vragen. 

Helaas kun je een gepubliceerde checklist niet wijzigen. Nu is 
de enige optie die jij hebt om de huidige vragenlijst te 
kopiëren, de vervallen vragenlijst te verbergen en een nieuwe 
checklist te maken op basis van de 'oude & gekopieerde' 
versie. 
 
Houd er rekening mee dat als je jouw herziene checklist 
analyseert, de gegevens van de vorige versie van jouw 
checklist niet worden meegenomen in de analyse. Easy to 
Inspect behandelt iedere checklist als een unieke lijst, ook al 
is die gebaseerd op een vorige versie. 

6 Ik wil graag 20 checklisten 
in het systeem opnemen. 

Je kan een onbeperkt aantal vragenlijsten opnemen. 

7 Ik wil graag een checklist 
toevoegen met 20 secties 
van elk 25 checkpoints. 

Er zijn geen beperkingen in het aantal secties en het aantal 
vragen per sectie. We adviseren echter om de checklist te 
beperken tot maximaal 50 vragen voor de 
gebruiksvriendelijkheid. Bovendien is de lengte van de 
checklisten van invloed op de snelheid van gebruik op het 
mobiele apparaat (afhankelijk van geheugencapaciteit, 
besturingssysteem en het aantal toegevoegde foto's). 

8 Na het publiceren kunnen 
mijn gebruikers de 
checklist nog steeds niet 
gebruiken. 

De checklist is na synchronisatie pas beschikbaar in de app. 
Dit kan worden gedaan door de app opnieuw te starten, 
automatisch om de 15 minuten of na het selecteren van 
‘synchroniseren’ in het gebruikersmenu van de app. 

9 Mijn gebruikers zien de 
checklist niet, hoewel ze 
wel zijn gesynchroniseerd. 

Controleer of je je checklist een naam hebt gegeven. 
Controleer of uw gebruiker de juiste taal gebruikt. 
Controleer of uw gebruiker bevoegd is om de checklist te 
gebruiken. 

10 Bij het gebruik van de 
checklist zien mijn 
gebruikers niet alle labels 
van de filters. Ze kunnen 
alleen het 

Controleer of je jouw filterlabels een naam hebt gegeven. 
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Nr. Issue Opmerking 

vervolgkeuzemenu 
gebruiken. 

11 Ik wil graag een standaard 
checklist kopiëren om 
deze aan mijn behoeften 
aan te passen. 

Dat is mogelijk. Na het kopiëren kun je de naam, filters en 
oorzaakcodes wijzigen, algemene vragen toevoegen, vragen 
over checklists etc. 

12 Ik zie de wijzigingen die ik 
heb aangebracht niet 
direct. 

De beste manier om te controleren of de wijziging is verwerkt, 
is om uw scherm te vernieuwen. Gebruik de F5-knop of Ctrl 
F5-combinatie. 

 


