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Binnen het digitaal dossier van de medewerker heb je vaak verschillende documenten die moeten worden 
ondertekend. In BCS Online is het mogelijk óók de ondertekening digitaal te regelen.  

Elk document dat digitaal moet worden ondertekend, wordt (automatisch) aangeboden aan de organisatie 
SignRequest. Via SignRequest zorgen we ervoor dat er een rechtsgeldige elektronische handtekening kan worden 
gezet onder ieder document!  

In deze handleiding leggen we uit wat de mogelijkheden zijn en hoe het proces van digitaal ondertekenen werkt 
in BCS Online. 
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Binnen HRM | Documentenbeheer zit een knop om het digitaal ondertekenproces te starten. Deze knop wordt 
actief zodra je een document hebt aangevinkt. Nadat je de gewenste opties hebt gekozen en het 
ondertekenverzoek verstuurt, wordt het document doorgezet naar SignRequest. SignRequest zal vervolgens een 
e-mail sturen naar de persoon of personen die het document moeten ondertekenen.  

 

Een document kan via Documentenbeheer van BCS Online worden aangeboden om digitaal te laten 
ondertekenen. Leg daarom eerst het document vast binnen BCS Online | HRM | Documentenbeheer. 

Voor het digitaal ondertekenen zijn twee documenttypes geschikt: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Meerdere personen laten ondertekenen 
Vaak zul je ervoor kiezen alleen de medewerker te laten ondertekenen. Maar soms moet ook de handtekening 
van een leidinggevende erbij. Je selecteert in dat geval per document meerdere personen om te laten 
ondertekenen. Ook kun je aangeven in welke volgorde de personen het document moeten ondertekenen. 

Extra veiligheid met Twee Factor Authenticatie 
Om er zeker van te zijn dat de juiste persoon het document zal ondertekenen, kun je kiezen voor Twee Factor 
Authenticatie. De persoon moet dan een code ingeven bij het digitaal ondertekenen. Door het aanvinken van de 
optie 'SMS' activeer je de Twee Factor Authenticatie. De code wordt via SMS naar de persoon gestuurd. De optie 
'SMS' is alleen beschikbaar als bij het dienstverband een mobiel telefoonnummer bekend is voor de betreffende 
persoon (of is opgegeven bij 'Vrije invoer').  
 
Alleen goedkeuren 
Soms is het nodig, een leidinggevende of een directielid, het document voor het ondertekenen eerst te laten 
goedkeuren. Deze persoon hoeft in dit geval alleen via een knop goed te keuren en niet te ondertekenen. 
 

Alleen Notificatie 
Als je op de hoogte wilt worden gehouden van iedere stap in het digitaal ondertekenproces (bijvoorbeeld 
wanneer meerdere personen moeten ondertekenen), kies je voor de optie 'Notificatie'. Via deze optie wordt, na 
de processtappen, een e-mail gestuurd naar degene die het proces heeft gestart. Deze persoon hoeft niet te 
ondertekenen. 
 
Alleen een kopie en logbestand 
Als laatste is het mogelijk een persoon te selecteren die aan het einde alleen een kopie krijgt van het getekende 
document en het log-bestand. 
 
 
 



 

5 

 

 

Als je het document in het digitaal dossier van de medeweker hebt geplaatst, vink je binnen HRM | 
Documentenbeheer het desbetreffende document aan. Daarna wordt de knop 'Digitaal Ondertekenen' 
geactiveerd. 

Klik op de knop   en onderstaand scherm verschijnt: 

 

Kosten 
Onderin het scherm is te lezen dat voor het ondertekenen van ieder document, onafhankelijk van het aantal 
handtekeningen, kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden via de periodieke factuur door BCS 
verrekend. 

Voorbeeld 
Met de instellingen in bovenstaand voorbeeld is ervoor gekozen dat: 

1) Berck R.E.J., de directeur, als eerste moet tekenen 

2) Zelst A.W.M. van, de medewerker, als tweede moet tekenen 

3) Trainer, de HR medewerker, notificatie e-mails ontvangt over het ondertekenproces 
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Testinzending  
Door 'Testinzending?' op Ja te zetten, kun je eerst een test uitvoeren om te zien hoe het proces werkt.  
Bij een testinzending wordt het document omgezet met een 'specimen' melding in het document. 
Voor een testinzending worden geen kosten in rekening gebracht. 

Verrekenen via werkgever 
Het kan voorkomen dat meerdere personen worden gekozen die voor verschillende werkgevers werken. Of je 
gebruikt alleen het vrije veld om een e-mailadres in te geven. De kosten voor het digitaal ondertekenen zijn in 
zo'n geval wellicht voor een andere werkgever. Om dit aan te geven, kan onderaan het scherm een extra veld 
worden getoond, waarin je die werkgever kunt opgeven.  

 

Verstuur ondertekenverzoek 
Nadat je de gewenste opties hebt gekozen en het ondertekenverzoek verstuurt, wordt het document naar 
SignRequest doorgestuurd. SignRequest zal vervolgens een e-mail sturen naar de persoon of personen die het 
document moet(en) ondertekenen. 

Let op: Nadat je op de knop "Verstuur ondertekenverzoek" hebt geklikt, start het daadwerkelijke proces niet 
onmiddellijk op! Hier kan in bepaalde situaties een half uur tot een uur overheen gaan!!! 

 

Als de laatste persoon heeft getekend, zijn alle vier de bestanden (zie 2.1) zichtbaar binnen HRM | 
Documentenbeheer. De HR medewerker kan nu per document de verschillende instellingen kiezen om een 
document beschikbaar te stellen aan de medewerker en/of voor de manager. 

 

Mocht het ondertekenproces niet kunnen of hoeven worden afgemaakt, dan kan het proces worden geannuleerd. 
Ga daarvoor naar HRM | Documentenbeheer en vink het originele document waarvoor het ondertekenproces 

gestart is, aan. Dit document heeft voor de naam het pen icoontje staan; . 

Nadat het document is aangevinkt, wordt de knop 'Digitaal Ondertekenen Annuleren' geactiveerd. Door op de 

knop    te klikken, wordt het proces direct gestopt. 

 

Zoals genoemd bij punt 3.3 kan het ondertekenproces worden geannuleerd. Hierna zullen nog wel enkele 
documenten die zijn aangemaakt tijdens het (afgebroken) ondertekenproces binnen Documentenbeheer 
verschijnen. Deze documenten kunnen individueel worden verwijderd. 

 

Wanneer een persoon een document moet ondertekenen, ontvangt de persoon een e-mail met daarin een knop 
'Bekijk document'. Onder de knop staat de link naar de 'Handleiding voor ondertekenen'. Dit  is een online 
handleiding van SignRequest om medewerkers te helpen bij het digitaal ondertekenen.  
 
 

 
 

Link: https://help.signrequest.com/hc/nl/articles/115004494714-Hoe-onderteken-ik-een-document- 
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Wanneer je kijkt naar de details van een document via HRM | Documentenbeheer, zie je dat links in het scherm 
de extra optie 'Digitaal ondertekenen' is toegevoegd. Hiermee kun je het hele ondertekenproces volgen. Ook is 
de optie 'Geschiedenis' uitgebreid.  

 

 

Dit onderdeel geeft aan welke personen onderdeel uitmaken van het ondertekenproces en welke acties zij 

hebben uitgevoerd. Hieronder per kolom een beschrijving van het ondertekenproces. 

 

Binnen de geschiedenis is nu ook te zien welke HR medewerker een ondertekenproces heeft gestart of 
geannuleerd. 
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Binnen het digitaal ondertekenproces worden verschillende e-mails gestuurd. In de kop van de e-mail is te zien 
waarvoor deze is bedoeld. Hierna lees je wanneer een bepaalde e-mail wordt verstuurd en welke kop dan 
verschijnt. 

Belangrijk om te weten is dat de naam bovenin de e-mail (bijvoorbeeld 'Afdeling HR, BCS') en het reply adres 
(bijvoorbeeld 'hrm@bcs.nl') wordt opgehaald uit de instellingen van BCS Online. Deze leg je daarom zelf vast via 
Beheer | instellingen | Documentenbeheer. De velden in het onderdeel 'Antwoordadres' worden in de e-mails 
gebruikt. 

 

 

Iedere persoon die een document moet ondertekenen, krijgt een e-mail met onderstaande kop. Binnen de e-mail 
is een knop aanwezig om het document te openen en de handtekening te zetten. 

 
 

 

Als een medewerker vergeet het document te ondertekenen, wordt er een e-mail gestuurd met als onderwerp: 

'AUTOMATISCHE HERINNERING: BCS Online heeft namens je werkgever een document gestuurd 
dat je digitaal moet afhandelen.' 

SignRequest stuurt deze automatische herinnering na dag 3, 8, 13 en 18. De herinnering stopt zodra het 
document door de persoon is ondertekend. 

 

Als alle personen het document hebben ondertekend, krijgen zij per e-mail een kopie van het getekende 
document. Deze e-mail is te herkennen aan deze kop: 

 

 

Binnen het ondertekenproces kan een persoon ervoor kiezen, via de knop opties, een document niet te 
ondertekenen en het af te keuren. De persoon kan hierbij ook een reden opgeven. Deze zal verschijnen in de 

e-mail en in het log bestand. In dat geval wordt er een e-mail naar de HR medewerker gestuurd met 
onderstaande kop: 
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Bovenaan de notificatie e-mail staat een melding in welke stap het ondertekenproces zich bevindt. Bij de start 
verschijnt bijvoorbeeld de e-mail met deze kop: 
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