
Briljant! aan een veranderaar geven
Instructie voor de Verbeterlab-begeleider

Briljant! is speciaal voor veranderaars ontwikkeld. Het is een nieuwe manier van leren
waarbij je vaardigheden verder kan ontwikkelen en je leert hoe je met knelpunten en
weerstand om moet gaan. Ook helpt Briljant! je om geïnspireerd en gemotiveerd met de
vraagstukken aan de slag te gaan en kunnen veranderaars elkaar hierbij ondersteunen.

Briljant! is alleen toegankelijk voor veranderaars. En alleen Verbeterlab-begeleiders kunnen
andere veranderaars toegang geven tot de game. Dit doen we bewust op deze manier
omdat we willen dat de game alleen gespeeld wordt door veranderaars. Dat maakt het
exclusief en dit ondersteunt ons in het vinden en begeleiden van veranderaars.

Hoe geef je Briljant! aan een veranderaar?

Om Briljant! aan een veranderaar te geven heb je alleen diens naam, emailadres en
organisatie nodig. Met deze gegevens kun jij een account aanmaken waarmee de
veranderaar in kan loggen en met Briljant! aan de slag kan.
Lijkt misschien ingewikkeld, maar het is simpel! Hieronder lees je hoe je dat doet.

Vragen of hulp nodig? Neem contact op met Wilma of Marit.

Stap 1: Log in het Content Management System (CMS)*

Ga naar https://briljant.confortelab.nl/admin/
Log in met het emailadres en wachtwoord dat je ook gebruikt om in te loggen in de game
(zie fig 1). Als je al ingelogd bent in Briljant! in dezelfde browser, opent het CMS vanzelf en
hoef je niet in te loggen.

fig.1 inlogscherm CMS Briljant!

https://briljant.confortelab.nl/admin/


*Om in te kunnen loggen, heb je bepaalde rechten nodig in het CMS van Briljant! Deze
rechten kunnen je door Conforte gegeven worden. Mocht je niet in kunnen loggen, neem
dan contact op met Marit of Wilma.

Stap 2: Gebruiker aanmaken en Emailen

Je bent nu in het CMS. Hier zie je een overzicht van alle veranderaars met een account voor
Briljant! (fig. 2). Mocht je niet direct op deze pagina uitkomen, klik dan in het linkerrijtje op
‘Gebruikers’.
Dit ziet er misschien imposant uit, maar geen zorgen, als Moderator kun je niks per ongeluk
weggooien of wijzigen. Het enige dat jij kan doen is en nieuwe veranderaar toevoegen.
Om dit te doen klik je rechtsboven op de blauwe button ‘Gebruiker aanmaken en Emailen’.

fig. 2 overzicht van gebruikers in het CMS van Briljant!

Stap 3: Create Gebruiker

In het scherm dat zich opent als je op de de blauwe button ‘Gebruiker aanmaken en
Emailen’ klikt, vul je de naam, email en organisatie van de nieuwe gebruiker in (fig 3).
Het wachtwoordveld laat je leeg, dit gaat de nieuwe gebruiker zelf aanmaken. Zoals je ziet,
kies je de organisatie via een dropdown menu. Staat de organisatie er niet bij, kies dan
‘overige’ en neem contact op met Conforte, zodat zij de ontbrekende organisatie kunnen
toevoegen.



fig. 3 Create gebruiker

Stap 4: aanmaken en emailen

Als je de naam, email en organisatie van de nieuwe gebruiker hebt ingevuld, klik je op de
meest rechtse blauwe button ‘Gebruiker aanmaken en Emailen’.

Stap 5: Klaar!

Jouw taak zit erop. Het account is aangemaakt. De nieuwe gebruiker ontvangt nu
automatisch een welkomstmail met een korte uitleg en een link om in te loggen in Briljant!.
Overigens is Briljant! de afzender van de mail. De gebruiker ziet dus niet dat jij het account
heeft aangemaakt.
Zie een voorbeeld van deze mail hieronder.



Hallo veranderaar,
Wat leuk dat je meedoet met het Verbeterlab! Jij bent een veranderaar, ook al durf je jezelf

misschien nog niet zo te noemen. Jij bezit talenten om veranderingen voor elkaar te krijgen.

De begeleider van jouw Verbeterlab heeft jou uitgenodigd om de game Briljant! te gaan

spelen. Het zal je helpen om je (meer) bewust te worden in je rol als veranderaar en jou

ondersteunen om de zorg stap voor stap te verbeteren, samen met je collega’s.

Hoe het werkt:

● Je kunt je persoonlijke account aanmaken door onderaan deze mail op de link te
klikken.

● Er opent een pagina waar je je gegevens kunt invoeren en de voorwaarden kunt
accepteren. Je bent dan automatisch ingelogd.

● Je kunt op verschillende toestellen tegelijkertijd inloggen, denk aan computer,
mobiel of tablet. Kijk vooral wat voor jou fijn werkt!

● Zodra jij voor het eerst bent ingelogd in je profiel verschijnt je naam en mailadres in
het overzicht veranderaars. Dit is zichtbaar voor andere gebruikers van Briljant! Als
jij je profiel verder aanvult kunnen andere gebruikers dat ook zien.

Bij vragen kun je contact leggen met je Verbeterlab-begeleider!

Heel veel plezier namens jouw Verbeterlab-begeleider & Team Conforte Innovatielab.

Met vriendelijke groet,

Briljant!


