
Documenten upload WIZportaal 

   
Documentsoort 

categorie  
Documenttitel 

 
voorbeeld       

 1 Onderzoeksverslag onderzoeksverslag  Plan light (@meldingsdatum@)  Plan Light (18-03-2015) 
  zonder      

  maatwerkvoorzieningen      

        

 2a Onderzoeksverslag met onderzoeksverslag  Onderzoeksverslag  Onderzoeksverslag (18- 
  maatwerkvoorzieningen   (@meldingsdatum@) 03-2015) 

        

 2b Onderzoeksverslag onderzoeksverslag  Onderzoeksverslag Arbeidsmatige  Onderzoeksverslag 
  Arbeidsmatige   Dagbesteding  Arbeidsmatige 
  Dagbesteding   (@meldingsdatum@)  Dagbesteding (18-03- 

       2015) 

 3 Onderleggers bij je vrij  Bijlage(nummer)(@meldingsdatu  Bijlage1 (18-03-2015)/ 
  verslag zoals bv een   m@)/ @omschrijving@  Medisch advies 
  medisch advies,     Bijlage2 (18-03-2015)/ 
  persoonlijk plan, pgb     pgb plan 
  plan et cetera      

        

 4 Passingsformulier overige  Passingsformulier(@meldingsdatu  Passingsformulier (18-03- 
    formulieren  m@) 2015) 

        
 5 Productbestelling aanvraagformulier  Productbestelling @Jeugd /  Productbestelling Jeugd 
    voorziening  volwassenen@ (18-03-2015) 
      (@meldingsdatum@)   

        
 6a Aanvraag ondersteuning aanvraagformulier  Aanvraagformulier ondersteuning  Aanvraagformulier 
  (formulier met de voorziening  (@meldingsdatum@)  ondersteuning (18-03- 

  handtekening)    2015) 

        
 6b Aanmeldingsformulier aanvraagformulier  Aanmeldingsformulier  Aanmeldingsformulier 
  Arbeidsmatige voorziening  Arbeidsmatige Dagbesteding  Arbeidsmatige 
  Dagbesteding   (@meldingsdatum@)  Dagbesteding (18-03- 
       2015) 

 7a  Opdracht GI Drang 
Aanvraagformulier 
voorziening  

Opdracht GI Drang 
(@opdrachtdatum@ 

Opdracht GI Drang (01-01-
2018) 

 7b  
Productbestelling 
consultatie& advies 

Aanvraagformulier 
voorziening  

Productbestelling consultatie& 
advies 

Productbestelling 
consultatie& advies 

          
 

Aanvullende opmerkingen:  
 Om de documenten behorende bij één zaak bij elkaar te houden voegen we aan de omschrijving van ieder 

upload de meldingsdatum toe.




 Hoewel het sneller en eenvoudiger gaat bij het aanmaken van het .pdf rapport (onderzoeksverslag) 
gelieve geen gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheid om het rapport direct ook op te slaan 
in het dossier van de persoon. Het bestand wordt dan namelijk onder een ‘verkeerde’ documenttitel




(zeker als het een plan light betreft) opgeslagen en bovendien wordt er elke keer als je hier gebruik 
van maakt een volledig nieuwe documentregistratie van gemaakt. Oude incorrecte 
onderzoeksverslagen blijven er dan ook in staan en dat hebben we liever niet. Na correctie hebben 
we liever dat je onder dezelfde registratie via de knop vervangen (zie schermprint) de juiste versie 
van het document eronder hangt 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en Trucs 

 Load bij voorkeur bijlagen en dergelijke op als PDFje




 Load een document pas op zodra je de definitieve versie hebt gemaakt of maak gebruik van de vervang 
functionaliteit binnen de documenten upload.



 Documenten groter dan 5 MB kunnen niet worden geüploaded binnen WIZPortaal..


 
o Verklein een document dat groter is dan 5 MB m.b.v. de online PDF verkleiner te vinden via 

http://smallpdf.com/nl/pdf-verkleinen  
o Lukt dit niet, omdat het bestand al maximaal verkleind is? Scan dan alleen de meest 

relevante delen van het document in. 
 

 Load géén losse foto’s van enkelvoudige pagina’s op. Zie je geen andere mogelijkheid dan het maken van 
foto’s van een document? Voeg dan de gemaakte foto’s in binnen bijvoorbeeld een Word document en 
sla dat document op als PDFje.




 Heb je toch per ongeluk een verkeerde upload gedaan? Mail dan wizportaal@nim.nl met het verzoek de 
multimedia te verwijderen. Voeg ook een schermprint van je WIZportaal waarin het te verwijderen 
multimediabestand en de klant waar het bij hoort zichtbaar zijn toe aan je mail.  

 Loop je ondanks hier genoemde tips en trucs toch aan tegen een onoplosbaar probleem neem dan contact 
op met Stephan van Brakel (TEL: 024-6780786, MAIL: s.v.brakel@beuningen.nl) 
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