Handleiding FytoCompass
Incidenteel zijn er uitbraken van quarantaine organismen. Soms wordt maar één ondernemer
geraakt, en soms een groter deel van de keten. Land- en tuinbouworganisaties hebben met hulp van
de overheid gewerkt aan een plek waar u als ondernemer informatie kunt vinden en voor uw eigen
bedrijf een fytosanitaire risico-inventarisatie en -evaluatie (F-RIE) kunt maken.
In deze handleiding leest u hoe u aan de slag kunt gaan met uw F-RIE vragenlijsten.

Een account aanmaken
U kunt gratis een account aanmaken via de website van FytoCompass.
We respecteren uw privacy en maken helder welke persoons- en bedrijfsgegevens wij verzamelen en
voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We zorgen dat we persoonlijke informatie die u ons geeft
vertrouwelijk behandelen. De informatie in de vragenlijsten die u invult zijn alleen door u na te lezen
en niet door de beheerders van de website of door derden. Lees verder over onze privacyverklaring
op de website.

Inloggen
U kunt inloggen via www.fytocompass.nl/inloggen.

Mijn FytoCompass
Op ‘Mijn FytoCompass’ vindt u uw persoonlijke dashboard.

Klik hier om
uit te loggen.

Hier vindt u een
overzicht van de
beschikbare
vragenlijsten.

Hier kunt u uw
gebruikers- en
bedrijfsgegevens
inzien en wijzigen.

Hier staan uw
reeds ingevulde
vragenlijsten.

Uitloggen
U kunt uitloggen door naar ‘Mijn FytoCompass’ te gaan en op uitloggen te klikken.
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Profiel
Bij uw profiel kunt u uw gebruikers- en bedrijfsgegevens inzien en wijzigen.
Gebruikersgegevens Vul uw persoonlijke gegevens in.
Bedrijfsgegevens Vul uw bedrijfsgegevens in. Bij typering sector zijn meerdere keuzes mogelijk.
Vul bij meerdere vestigingen alle locaties toe. U kunt vervolgens per vestiging de F-RIE vragenlijsten
invullen.
Instellingen Hier kunt u aangeven of u de alerts en/of de nieuwsbrief van FytoCompass wilt
ontvangen. Deze worden verstuurd naar het e-mail adres zoals vermeld bij uw gebruikersgegevens.
Wachtwoord wijzigen Wijzig hier uw persoonlijke wachtwoord voor ‘Mijn FytoCompass’.
Let op: klik altijd bij het wijzigen van uw gegevens op ‘gegevens aanpassen’ om de wijzigingen op te
slaan.

Invullen van een F-RIE vragenlijst
De vragenlijsten vindt u op ‘Mijn FytoCompass’.
Er zijn 19 vragenlijsten. Voor uw bedrijf zijn niet alle vragenlijsten van toepassing. Het is mogelijk om
vragenlijsten die NIET voor u van toepassing zijn uit te vinken. Deze vragenlijsten zijn dan terug te
vinden op de pagina ‘Reeds beantwoord’. Op deze pagina zijn alle vragenlijsten altijd weer
oproepbaar en opnieuw in te vullen.
Aantal openstaande
F-RIE vragenlijsten.
De beschikbare
vragenlijsten.
Klik op de lijst om
deze in te vullen.

Hier kunt u aangeven voor
welke vestiging u de
vragenlijst wilt invullen.

Klik hier om een vragenlijst uit
te vinken als deze niet van
toepassing is voor uw bedrijf.

Volg hier uw
voortgang.

U kunt een vragenlijst invullen door de desbetreffende lijst aan te klikken en de vragen een voor een
in te vullen. Mocht u de vragenlijst niet in één keer invullen, dan kunt u de vragenlijst afsluiten en op
een volgend moment weer opstarten. De gegevens worden tussentijds automatisch opgeslagen.
Bent u klaar met het invullen van de vragen? Klik dan bij de laatste vraag op ‘indienen’ om de
vragenlijst af te ronden en te downloaden in PDF formaat. U kunt uw afgeronde F-RIE vragenlijsten
altijd inzien via ‘Mijn FytoCompass’.
De vragenlijst wordt niet opgeslagen door FytoCompass of gedeeld met andere partijen.
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Vraagbaak
Waarom zou ik de vragenlijst invullen? In 2019 zijn FytoCompass en de F-RIE vragenlijst bedoeld als
bewustwording om sectoraal fytosanitair stappen vooruit te zetten. Bewustwording leidt tot
verandering in de bedrijfsvoering en daarmee tot verbetering. Vraag uw buren of zij FytoCompass
kennen, attendeer hen op de website en de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen.
Zijn alle ondernemers verplicht een F-RIE in te vullen? Nee, er zijn momenteel geen verplichtingen
vanuit de wet. Wel zullen er vanuit private systemen voorschriften zijn of komen om toch de F-RIE in
te vullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorschriften voor export naar bepaalde landen.
Er is een nieuwe F-RIE versie beschikbaar. Moet ik deze direct invullen? Nee, een F-RIE is een jaar
geldig nadat deze compleet is gemaakt. Als er wijzigingen in uw bedrijfssituaties ontstaan is het
verstandig om de F-RIE opnieuw in te vullen.
Hoe lang is mijn F-RIE geldig? Een F-RIE is één jaar geldig nadat de F-RIE compleet is gemaakt.
De F-RIE is compleet als alle voor uw organisatie relevante vragenlijsten zijn ingevuld.
Lees alle veelgestelde vragen op de website van FytoCompass.

Vragen
Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via info@fytocompass.nl.
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