
 
 
 

 

 
Eerste aanmelding DMW  

Dit document beschrijft hoe u zich kan aanmelden op de moderne werkplek (DMW). 
Deze procedure zal ongeveer een uur in beslag nemen. 

1. Schakel de laptop aan met de knop rechtsboven in het toetsenbord. 
 

2. Op het kantoor zal de laptop automatisch WIFI vinden.  
Als u niet op het kantoor bent komt eerst de vraag om aan te melden op een WIFI 
netwerk. Kies hierna “Volgende” 

 
3. Vul uw zakelijke e-mailadres in bij het volgende scherm en klik vervolgens op 

“Volgende” 
 

 

4. Vul uw wachtwoord van de omgeving in en klik op “Volgende” 
Dit wachtwoord kunt u vinden in de welkomstbrief. 

5. Als het nog niet was gedaan gaat de MFA configuratie voor uw account nu van start. 
- Kies bij “Help ons uw account te beschermen” rechts onderin “Nu instellen” 
- Installeer de “Microsoft Authenticator” app op uw mobiele telefoon.   

Voor Android via de “Play Store” of voor Iphone via de “App Store” 
- Sta op de telefoon meldingen toe als hierom wordt gevraagd  

 
6. Als u de app op uw telefoon geïnstalleerd heeft kunt u op “Volgende” klikken. 

 



 
 
 

 

7. Open de Microsoft Authenticator app op uw mobiel en voeg uw account toe door in 
de app het (+) teken te kiezen.  
Kies voor “Werk- of schoolaccount” en dan “Scan QR code” 

 

 

 

 

8. Scan in de Authenticator-app de QR-code die momenteel op uw computerscherm 
wordt weergegeven. (Opmerking: mogelijk moet u naar de instellingen van de 
Authenticator gaan en cameratoegang en meldingen inschakelen als dit momenteel is 
uitgeschakeld.) 
 

9. Als u de QR-code gescand heeft kunt u op “Volgende” klikken, er wordt nu een 
melding verzonden naar de Authenticator-app op uw mobiele apparaat om uw 
account te testen. Selecteer goedkeuren op uw mobiele apparaat. 
 

10. Succes! De melding is goedgekeurd en Authenticator is nu geregistreerd. Selecteer 
Volgende om door te gaan en vervolgens gereed. 
 

Apparaat configureren 

 
De computer is nu bezig met het configureren van het apparaat.  
Het zal ongeveer een uur duren voordat alle applicaties zijn geïnstalleerd en alle 
instellingen goed staan.  

 


