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Stappen Acties Wat zie je op je scherm 

1 

Na het koppelen van jouw persoonlijke 
emailaccount aan de monitor ontvang je op 
ditzelfde emailadres het volgende bericht 

(controleer ook je Spam): 

 

2 
Wanneer je op ‘Account activeren’ klikt kom je in 
de Monitor Regionale Expertteams en verschijnt 

onderstaand bericht: 

 

3 
In je postvak van je email zie je nu het volgende 

bericht: 
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4 

Als je klikt op ‘Wachtwoord instellen’ kom je weer 
terug in de monitor en kun je je wachtwoord 

instellen. Dit wachtwoord is persoonsgebonden 
en mag niet gedeeld worden: 

 

5 

Na het instellen van je wachtwoord is het de 
bedoeling dat je de 2 Factor Authenticatie instelt. 
Je ziet het volgende scherm met instructies die je 
kunt doorlopen. Download in je Play- of appstore 

de Google Authenticator app: 
 

6 

Volg de stappen die worden beschreven zoals het 
opslaan van de herstelcodes in een document op 

een veilige plek. Met de herstelcodes kun je 
inloggen in de monitor als je eens je telefoon niet 
bij de hand hebt. Je krijgt 10 herstelcodes en deze 

zijn eenmaal te gebruiken. Tip: verwijder de 
herstelcode uit je bestand als deze gebruikt is. 
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7 
Wanneer je een volgende keer inlogt in de 

monitor zie je de volgende startpagina: 

 

8 Klik je op inloggen dan verschijnt: 

 

9 

Ga nu op je smartphone naar je Google 
authenticator app en voer de code in die 

verschijnt onder MonitorRET_......... 
 

Je kunt nu aan de slag in de monitor. 
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10 

Mocht je in de toekomst eens wisselen van 
smartphone en je 2FA opnieuw willen instellen 

dan ga je in de monitor naar Mijn account (rechts 
bovenin in de lichtblauwe werkbalk). Klik dan op 

2FA: 

 

11 En dan op Authenticator applicatie resetten: 

 

  

 
 

 


