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Contactgegevens

Voor inhoudelijke vragen over Eva kan je contact opnemen met:  
Rob Daamen rob.daamen@vng.nl of denniseneva@vng.nl
 
Voor vragen of opmerkingen over de handleiding kan je contact opnemen met: 
Onno Willems onno.willems@vng.nl of denniseneva@vng.nl
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Vooraf

Wat is Eva.RMT? 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet wil mensen 
die in onzekerheid verkeren de zekerheid bieden dat ze aanspraak kunnen maken 
op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.

In het kader van intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk wil het kabi-
net werkzoekenden en werkgevers waar dat nodig is extra ondersteunen in het vinden 
van ander werk of personeel. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene 
baan naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. Het kabinet 
heeft samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV een aanvullende regio-
nale aanpak voor van-werk(loosheid)-naar-werk dienstverlening ontwikkeld. Om werk-
zoekenden optimaal te laten ontwikkelen en meedoen naar vermogen, is individueel 
maatwerk nodig. Dat geldt ook tijdens deze crisis. De haalbare eerstvolgende stap is 
voor ieder individu anders en vraagt daarmee een andere aanpak. Daarom hebben 
Regionale mobiliteitsteams een uitgebreid aanbod aan instrumenten om in te zetten, 
passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Maar hoe 
houd je overzicht, hoe weet je wat je in kunt zetten en onder welke voorwaarden? Welke 
instrumenten zijn effectief? Om Regionale mobiliteitsteams hierin te ondersteunen, 
faciliteert VNG met  Eva.RMT: een digitale instrumentengids.

De instrumentengids is op te delen in de front-end en back-end. Front-end is de userin-
terface, dus de zichtbare website voor de klantmanager. Deze handleiding is bedoeld 
voor de backend, dus de beheeromgeving, waar aanpassingen gedaan kunnen worden 
zoals het toevoegen en beheren van instrumenten. Dit gebeurt via Laravel Nova. 

Verschillende rollen
Ieder RMT krijgt een eigen versie van Eva.RMT. De omgevingsbeheerder is verantwoor-
delijk voor het beheer van deze omgeving. Hieronder valt bijvoorbeeld het toevoegen 
van de huisstijl en aanmaken van gebruikers. Daarnaast fungeert de omgevingsbeheer-
der ook als aanspreekpunt voor de overige gebruikers binnen het RMT. 
De overige beheerders in de back-end zijn de instrumentbeheerders. Dit zijn de gebrui-
kers van Eva.RMT die als taak hebben de instrumenten en aanbieders toe te voegen en 
beheren. In deze handleiding worden beide rollen behandeld. 

Disclaimer
Eva.RMT wordt continue doorontwikkeld, het kan daarom zijn dat de site afwijkt van  
deze handreiking. Er wordt gewerkt aan een plek in Eva.RMT waar de laatste versie van 
de handreiking beschikbaar is.
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1. Login 
Inloggen bij de back-end van Eva.RMT gaat via de gepersonaliseerde link: 
RMTx.eva-rmt-beheer.nl

Let op: internet explorer wordt niet ondersteund, gebruik voor het aanpassen van de 
back-end Google Chrome of Microsoft Edge. Ga naar het inlogscherm en vul bij ‘Email 
Adress’ jouw email adres als omgevingsbeheerder in of de gegevens van het account 
die jouw omgevingsbeheerder met je gecommuniceerd heeft. Vul bij ‘Password’ het 
wachtwoord in. Klik vervolgens op ‘Login’ om in te loggen. 
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2. Het Dashboard
Als het inloggen gelukt is kom je uit bij het ‘Dashboard’. Het dashboard is de startpagina 
van de backend van Eva.RMT. Deze ziet er anders uit afhankelijk van de rol die een 
gebruiker heeft.  

2.1  Omgevingbeheerder

Dit gedeelte van de handleiding gaat over de opties van de omgeving beheerder. 

2.1.1  Gebruikers
Dit is de algemene gebruikers pagina. Hier vind je een overzicht van alle backend 
gebruikers en hun rol in het systeem. Daarnaast vind je hier de opties om naar bestaande 
gebruikers te zoeken en om nieuwe gebruikers aan te maken.
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Na het aanmaken van een gebruiker kan je deze gebruiker een rol toekennen. 
Een gebruiker kan meer dan een rol hebben en een rol kan ook aan meerdere gebruikers 
toegekend worden.
• Instrument beheerder vereniging is de instrument beheerder voor jullie Eva.RMT. 

Deze gebruiker is geautoriseerd om bestaande instrumenten en aanbieders beheren 
en nieuwe aanmaken.

• Instrument beheerder nationaal is de instrument beheerder voor de landelijke instru-
menten. Deze is dus alleen relevant voor de landelijke partijen. 

• Omgeving beheerder is de beheerder voor alle overige omgeving gerelateerde  
zaken. Deze rol bevatt de autorisatie van alle overige (onderstaande) rollen.  Er kan 
dus voor gekozen worden om deze taken bij een persoon te beleggen of ze te verde-
len binnen het team. 
 › Omgeving content beheerder is de beheerder voor nieuwsitems en  

algemene tekst. 
 › Omgeving gebruikers beheerder is de beheerder voor de gebruikers van  

Eva.RMT, zowel front-end alsook back-end. 
 › Omgeving opmaak beheerder is de beheerder van de huisstijl. 

2.1.2  Professionals
Op de pagina professionals zie je een overzicht van alle front-end gebruikers van  
Eva.RMT. Je kan hier de professionals beheren. Klik op Creëer Professional en voer het 
email adres in om een professional aan te maken. De professional ontvangt een e-mail 
met een tijdelijk wachtwoord die gewijzigd moet worden als er voor de eerste keer wordt 
ingelogd. Als een professional nog het tijdelijke wachtwoord heeft staat er onder het 
kopje user status “FORCE_CHANGE_PASSWORD” en als een professional zijn wacht-
woord heeft veranderd zal er “CONFIRMED” staan. De gebruikersbeheerder kan hier 
ook iemands wachtwoord invalideren; deze persoon ontvangt dan een e-mail met een 
herstelcode om zijn wachtwoord opnieuw in te stellen. De instructies voor dit proces 
staan in deze e-mail.

2.1.3  Omgeving
Op deze pagina vind je de omgeving die door jou beheert wordt. Klik op ‘view’ om  
de omgeving te bekijken. Je ziet hier welke gemeenten er aangesloten zijn op jullie  
Eva.RMT, een overzicht van contactpersonen, en een lijst van gebruikers. Klik op ‘Edit’  
om de omgeving aan te passen. Hieronder vind je de huisstijl, gemeenten, en contact-
personen.
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2.1.4  Gids
De inhoud van de gids zoals de instrumenten en aanbieders vindt je aan de linkerkant 
De inhoud van de gids zoals de instrumenten en aanbieders vindt je aan de linkerkant 
(met het rode vlak gemarkeerd). Deze worden door de instrumentbeheerders beheerd. 
Voor meer informatie over het beheren van instrumenten zie 2.2 instrumentbeheerders

2.1.5   Nieuwsitems
Hier kan de omgevingsbeheerder nieuwsitems aanmaken en wijzigingen aanbrengen  
in bestaande nieuwsitems. Deze verschijnen op de website van Eva.RMT voor de  
professional.  
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2.2  Instrumentbeheerder

Dit gedeelte van de handleiding gaat over de opties van de contentmanagers, zoals het toevoegen 
en beheren van de aanbieders en instrumenten. 

2.2.1  Instrumenten
Voor het toevoegen van een nieuw instrument klik je op de ‘creëer instrument’- knop (blauwe knop, 
rechts bovenin). Het is van belang dat alle velden ingevuld worden.  
 

2.2.1.1  Instrument details
Het eerste blok zijn de instrumentdetails. Hieronder vind je de uitleg per element: 
Het element ‘naam’ is de naam van het nieuwe instrument. Het element ‘Eigenaar’ geeft aan wie dit 
instrument beheert. De landelijke partijen hoeven hier niets aan te vinken en kunnen hem dus laten 
staan op ‘Kies Type’. De regionale mobiliteitsteams doen hier hetzelfde als bij gebruikers, zij kiezen 
voor ‘regio’ en specificeren dan om welke regio het gaat.

Het element ‘actief’ geeft aan dat een instrument actueel bruikbaar is. Vink deze optie aan als het 
instrument op de website moet verschijnen, dus voor de professional zichtbaar moet zijn. Laat deze 
optie open om het instrument voor de gebruiker onzichtbaar te houden.

Bij landelijk beschikbaar kan je aangeven of dit instrument ook geldt voor de overige RMT’s. Deze 
optie wordt alleen aangevinkt door de landelijke partijen die hun instrumenten invoeren. De regio-
nale mobiliteitsteams zullen dit vinkje niet zien. 

2.2.1.2  Instrumentomschrijving
In het blok omschrijvingen wordt de verdere inhoud van het instrument beschreven door middel van 
een aanmeldinstructie, de voorwaarden, en overige verwijzingen. Mocht een tekstvlak niet gevuld 
worden dan verschijnt deze ook niet als lege kop op de website.  Het element ‘korte beschrijving’ is 
een beknopte beschrijving van het instrument. Aan de hand hiervan moet het duidelijk zijn voor de 
gebruiker of dit instrument mogelijk van toepassing is. 
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De eerste 3 zinnen van deze omschrijving zijn zichtbaar in de front-end bij het instrumen-
ten filter.

Het element ‘beschrijving’ is de uitgebreide beschrijving van het instrument. Aan de 
hand hiervan moet het duidelijk zijn voor de gebruiker wat het instrument inhoudt; en in 
combinatie met de aanvullende omschrijving die toegevoegd wordt of dit het juiste 
instrument is.

De voorwaarden om gebruik te maken van- of in aanmerking te komen voor het instru-
ment, beschrijf je in het tekst vak ‘voorwaarden’.
 

Geef aan wat dit instrument of deze aanbieder anders maakt dan vergelijkbare instru-
menten, dit vul je in bij de onderscheidende aanpak.
 

Het kan relevant zijn om te specificeren wie de inkopende partij is, laat dit weten in het 
tekstvlak voor inkopende partij.
 

De manier van aanmelden beschrijf je in het tekst vak ‘aanmeldinstructie’.
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2.2.1.3   Aanvullende informatie
In het blok informatie wordt gevraagd om aanvullende (technische) informatie rondom het instru-
ment. Let op: Duur en kosten zijn een vrij invulveld, je dient daarna met ‘Eenheid duur’ en ‘Eenheid 
kosten’ te specificeren om welke eenheid de ingevoerde informatie gaat. 
 

2.2.1.4  Locatie
In het blok locatie is het mogelijk om de locatie waar het instrument uitgevoerd wordt te kiezen.

Kies je voor de optie ‘Adres’ dan zal het adres dat je later aangeeft bij de instrument kenmerken, 
worden weergegeven aan de voorkant. Kies je voor de optie ‘Anders’ dan zal de omschrijving die je 
bij locatie beschrijving invult weergegeven worden.

2.2.1.5   Layout van instrumenten
Let op: Het kopiëren van tekst vanuit een andere bron kan er voor zorgen dat de opmaak niet goed 
overgenomen wordt. Er zijn verschillende opmaakmogelijkheden (zoals vet en cursief) bij de tekst-
vlakken beschikbaar, deze zijn met het rode vlak gemarkeerd. Dit geldt ook voor andere tekstvakken 
zoals de aanmeldinstructie en de voorwaarden. Indien je tekst vanuit een andere bron kopieert, 
wordt het aangeraden dit te doen zonder de opmaak van de oorspronkelijke bron over te nemen; 
dit doe je door met de rechtermuisknop in het tekstvak te klikken en te kiezen voor “paste as plain 
white text” (Ctrl+Shift+V). 
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Voor een goed functionerende en prettig ogende lay-out vind je hieronder een aantal richtlijnen:
• Tip 1: Het verschil tussen Enter en Shift+Enter
 

• Tip 2: Gebruik de knoppen voor headers (H2, H3, H4) om (tussen)koppen toe te voegen.
. 

• Tip 3: Gebruik van B en I voor het benadrukken of highlighten van woorden  of korte zinnen.

• Tip 4: Gebruik de ingebouwde functie(s) voor het maken van opsommingen. 
 

Belangrijk! Controleer na het aanmaken van een instrument kort de website. Op deze manier zie je 
het beste hoe het instrument voor de gebruiker eruit ziet. Pas eventueel de lay-out of de tekst aan. 
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2.2.1.6    Instrument kenmerken
Na het aanmaken van het instrument wordt je doorgeleid naar de pagina van instrument kenmer-
ken. Hier koppel je de kenmerken-categorieën doelgroep, tegels, thema’s en contactpersonen aan 
het instrument. In andere woorden; de filters die op de website gebruikt worden. Voor het toevoe-
gen van deze kenmerken klik je op de ‘koppel x’-knop ofwel in het midden alsook rechts bovenin.
 

Kies vervolgens het gewenste kenmerk. De optie ‘met verwijderde’ blijft ongeselecteerd. Bevestig 
de handeling met de knop ‘Koppel x’. Indien je meerdere kenmerken binnen dezelfde categorie wil 
toevoegen kies je ‘Koppel & Koppel nog een’.
 

Herhaal deze stap bij elke kenmerk categorie totdat je instrument volledig omschreven is. 

Daarnaast staan hier ook de links, downloads en video’s. Links zijn bedoeld voor verwijzingen naar 
externe sites, bij downloads kan je bestanden toevoegen, en bij video’s is het mogelijk om video’s 
van youtube aan het instrument toe te voegen. 
 
Let op: Bij het toevoegen van een video wordt gevraagd om de ‘identifier’. In dit voorbeeld is de 
identifier het rood gemarkeerde deel van de link (https://www.youtube.com/watch?v=i_
R6SufJFjg&ab_channel=UWV), dus de code na youtube.com/watch?v=

2.2.2  Informatiepanel
In het informatiepanel zijn de toegevoegde instrumenten te vinden, met belangrijke details per 
instrument. 
 

‘actief’ geeft weer of het instrument op de website zichtbaar is voor de gebruiker. 
‘Aanbieder’ geeft weer welke organisatie dit instrument aanbiedt. 
Rechts van ieder instrument zijn de volgende functies beschikbaar, van links naar rechts: 
instrument bekijken (2.2.2.1), instrument bewerken (2.2.2.2), instrument verwijderen (2.2.2.3).  
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2.2.2.1  Instrument bekijken
Door te klikken op de functie instrument bekijken in het informatiepanel, kom je in het totaal over-
zicht van het instrument. Hier vind je de informatieblokken voor instrument details en omschrijvin-
gen; maar ook de kenmerken doelgroep, tegels, thema’s, contactpersonen, en de links en down-
loads. 
Om de beschrijving van de elementen te tonen klik je op ‘Show Content’. 
Daarnaast is het vanuit hier mogelijk om het instrument te bewerken door op Edit (blauwe knop, 
rechts bovenin) te klikken. 

Let op: dit is hetzelfde als de edit knop op het informatiepanel! Zie 2.2.2.2 Instrument bewerken.

2.2.2.2  Instrument bewerken
Door te klikken op de functie instrument bewerken in het informatiepanel, krijg je de mogelijkheid 
om de ‘instrument details en omschrijvingen’ te bewerken. 
Let op: dit werkt hetzelfde als het toevoegen van de instrumentdetails en omschrijvingen 
bij nog niet bestaande instrumenten. Zie 2.2.1.1 Instrument details & 2.2.1.2 Omschrijvingen voor 
meer informatie.
Na het aanpassen van de ‘instrument details en omschrijvingen’ bevestig je de wijzigingen via 
‘Update instrument’, de blauwe knop rechts onderin. Vervolgens heb je de mogelijkheid om de 
instrument kenmerken aan te passen. Zie 2.2.1.6 Instrument kenmerken voor meer informatie.

2.2.2.3  Instrument verwijderen
Door te klikken op de functie instrument verwijderen in het informatiepanel, verwijder je het instru-
ment volledig. 
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2.2.2.4  Search
De zoekfunctie dient als tool om in de lijst met instrumenten te zoeken naar het instrument dat jij wil 
wijzigen. De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig. Vooralsnog werkt de zoekfunctie niet op de 
instrumentkenmerken. 
 

2.2.3  Aanbieders
In het aanbieders-panel vind je een vergelijkbare opbouw als bij instrumenten. De functionaliteiten 
met betrekking tot het bekijken, wijzigen en verwijderen is hetzelfde als bij instrumenten. We zullen 
daarom alleen de inhoud behandelen. 
Klik op ‘Creëer aanbieder’, de blauwe knop rechtsboven, om een nieuwe aanbieder toe te voegen. 
Let op: Net zoals bij het aanmaken van instrumenten geldt; bij eigenaar geef je aan wie ermee mag 
interacteren. 
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• Werkzoekendeninstrumenten op één digitale plek. 
Actueel en overzichtelijk.

• Professionals worden methodisch en praktisch 
ondersteund om een passend instrument te bieden.

• Gebaseerd op het Werklandschap, een handig 
overzicht van gemeentelijke dienstverlening in  
het Werkdomein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eva draagt bij aan transparantie en effectievere  
inzet van instrumenten.

Eva.RMT
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