
Handleiding Customer Center
(Manager)



Customer Center is een online platform dat zorgt voor toegang tot de respons en eventueel de rapportages.

Afhankelijk van jouw mate van toegang kun je hier de actuele respons van het Trust Index onderzoek volgen,

rapportages downloaden en gebruikmaken van de online actionplanner.

Hieronder lichten wij toe hoe je een Customer Center account aanmaakt en begeleiden we je door de portal. 

Deel 1: Account activeren

Hierin beschrijven wij hoe je een account kunt activeren. Na voltooiing heb je toegang tot Customer Center. 

Deel 2: Customer Center gebruiken

Hierin beschrijven wij de belangrijkste functionaliteiten:

2.1 Start – startpagina waarop je de actuele respons van jouw groep(en) kunt delen met anderen. 

2.2 Respons – op deze pagina zie je de actuele respons van jouw groep(en) en kun je de respons via verschillende

manieren delen met anderen. Daarnaast kun je de respons volgen met de respons app van Great Place to Work.

2.4 Resultaten - (optioneel)  hier worden de rapportages beschikbaar gemaakt en kun je de rapportages

downloaden.

Heb je vragen of hulp nodig met Customer Center, neem dan contact op met de helpdesk via e-mail    

 (NL_Helpdesk@greatplacetowork.com) of telefoon (020 236 12 40).



Deel 1: Account activeren

1.1 Activatie e-mail

Je ontvangt een automatisch gegenereerde e-mail zoals hieronder weergegeven:



1.2 Activatie van het account

Vul een wachtwoord in en klik op ‘Activeer’. Let op: het wachtwoord moet voldoen aan de volgende criteria:

• Minstens 6 karakters

• Minstens 1 letter

• Minstens 1 cijfer

• Minstens 1 speciaal karakter (bijvoorbeeld ! of &)

Als het wachtwoord succesvol is ingevoerd, krijg je het volgende scherm te zien:



1.3 Voltooi de activatie

Je ontvangt een nieuwe e-mail. Klik in de e-mail op ‘hier’ om de activatie te kunnen voltooien en in te loggen in 

het systeem. Je zult naar het loginscherm van Customer Center worden geleid. 



Inloggen op Customer Center:

Ga naar customer.survey.place en log in door jouw e-mailadres in te vullen en het wachtwoord dat je zojuist hebt 
ingesteld.

Vragen?
Als je problemen heeft met aanmaken van jouw account, neem dan contact op met ons op        

 (NL_Helpdesk@greatplacetowork.com of 020 236 12 40).    



Deel 2: Customer Center gebruiken

2.1 Start

Je bent succesvol ingelogd op Customer Center. Via de startpagina kun je de actuele respons delen met
anderen.



2.2 Respons

In dit gedeelte kun je de actuele respons van jouw groep(en) zien. Ook kun je de responscijfers exporteren als
Excel- of pdf-bestand en plaatsen op intranet of verzenden per e-mail.



2.2.1 Respons App

Via de respons app van Great Place to Work kun je via jouw mobiele telefoon de actuele respons volgen. De 
respons app kun je vinden in de app store. Vul de term GPTW in en klik dan op de app genaamd “Respons App - 
Survey Place”. Na het downloaden kun je inloggen met je Customer Center account. 



2.3 Resultaten (optioneel)

Op deze pagina worden de rapportages van jouw groep(en) met je gedeeld.


