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 Lid worden van de ggz 
community: stap voor stap

Tips & trucs

De community  
in vogelvlucht

Hallo! Ik ben Gudule, één van de  
communitymanagers. Vragen? Neem contact  

op via webredactie@denederlandseggz.nl

mailto:webredactie%40denederlandseggz.nl?subject=
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Lid worden van
de ggz community
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Leuk dat je lid wordt van de ggz community! 
In 3 stappen maak jij onderdeel uit van het 
ledenplatform van de Nederlandse ggz.

Stap 1 – Maak een wachtwoord aan

Stap 2 – Installeer en koppel 2FA beveiliging

Stap 3 – Log in met de 2FA app

Welkom!

 
Stap 1 – Maak een wachtwoord aan 

Nadat we je registratieformulier hebben verwerkt krijg je  
een e-mail met een link om een wachtwoord aan te maken.  
Klik op de link en maak een wachtwoord aan. 

Lid worden van de 
ggz community:  
stap voor stap 

Wachtwoord aanmaken

2FA beveiliging installeren

Inloggen
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Lid worden van de ggz community: stap voor stap

Stap 2 – Installeer en koppel 2FA beveiliging 

Door tweefactorauthenticatie (2FA) in te stellen wordt jouw account 
beter beveiligd. Je doet dit in 3 stappen. 

1. Download een authenticator app 
Voor 2FA beveiliging heb je een app nodig. Deze app 
kan je downloaden in de App store van jouw telefoon. 
Download de Google Authenticator of de Microsoft 
Authenticator. 

2. Koppel de authenticator app
Koppel de Google Authenticator (2A)  
of de Microsoft Authenticator (2B).

3. Koppel je account
Als laatste stap koppel je je telefoonnummer. Voer  
jouw nummer in op het platform. Vervolgens krijg  
je een verificatiecode via de sms op het  ingevoerde  
nummer. Deze code voer je ook in op het platform.  
Nu is de app en jouw telefoon met het platform gekoppeld.

2A. Koppel de Google authenticator 
• Open de Google Authenticator en klik op ‘Aan de slag’
• Je krijgt een korte toelichting en je kunt kiezen  

uit de opties:
 − Klik op QR-code scannen
 − Instelsleutel invoeren

• Kies hier voor QR-code scannen en de rest wijst  
zich vanzelf.

2B. Koppel de Microsoft Authenticator
• Open de Microsoft Authenticator app en klik op  

‘Een QR-code scannen’.
• De QR zie je in het scherm van jouw platform  

(desktop, tablet etc.). 
• Scan de QR-code. De QR-code zie je in het scherm  

van jouw platform (dekstop, tablet etc.)

Lukt het niet met de QR-code?  
Voer dan de code handmatig in via 
het linkje in het scherm. 
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Lid worden van de ggz community: stap voor stap

Stap 3 – Inloggen met de 2FA app

1.  Log in met je e-mailadres en wachtwoord  
op de community (dat doe je via deze link:  
www.ggzcommunity.nl). 

2.  Klik op inloggen en je krijgt het 
tweestapsverificatiescherm te zien.

3.  Ga naar de authenticator app die je een stap 
hiervoor al hebt gekoppeld. Hier zie je een 
verificatiecode. Vul deze in op de inlogpagina 
van de community en klik op inloggen. Let op! 
De verificatiecode in de authenticator app is 30 
seconden geldig. Na 30 seconden wordt de code 
ververst en verschijnt er nieuwe code om in  
te vullen op de inlogpagina.  
 
 
Als je na 30 dagen opnieuw moet inloggen  
doe je het volgende

• Open de authenticator app
• Je ziet in het scherm 6 cijfers staan en die neem  

je binnen 30 seconden over
• Er verschijnt een nieuwe code

1. 

2. 

3. 

https://www.ggzcommunity.nl
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De community  
in vogelvlucht
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De community in  
vogelvlucht

Leuk dat je lid bent van de ggz community! 
Je maakt hier kennis met de belangrijkste 
functies van de community. 

• Welkomstpagina
• Groepen in de community
• Overzichtspagina van een groep
• Nieuws
• Agenda
• Forum
• Documenten
• Deelnemers
• Themagroepen

Welkomstpagina 

De welkomstpagina is een verzamelpagina. Je ziet hier de laatste 
updates van alle groepen waar je lid van bent.
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De community in vogelvlucht 

Groepen in de community

In de ggz community bundelen we de informatie in groepen. 
Zo volg je alleen de thema’s die relevant zijn voor jou. De ggz 
community is opgebouwd uit een aantal hoofdgroepen. Dit zijn: 
waardenetwerken, regieteams, winning teams/thema’s en 
andere netwerken. Via het hoofdmenu bovenin bekijk je alle 
groepen. Klik op een groep en je leest er meer over. 

Lid worden van een groep 
Zie je een groep die voor jou interessant is? 
Dan nodigen we je van harte uit om lid te 
worden van die groep. Klik op ‘aanmelden’ 
en vul het registratie formulier in voor deze 
groep.  We verwerken je aanmelding.  
Wanneer je lid bent van de groep krijg je vanzelf een e-mail.  
Je kunt dan de informatie in die groep bekijken en zelf informatie 
delen. Kan je niet meteen in de groep? Log dan even helemaal uit 
en daarna opnieuw in.

Besloten en open groepen 
Het verschilt per groep wie er toegang tot de groep heeft. 
 Sommige groepen zijn bijvoorbeeld ook toegankelijk voor 
samenwerkingspartners, bijvoorbeeld een gemeente of een 
ziekenhuis. Sommige groepen zijn alleen toegankelijk als je 
werkt bij een ggz-aanbieder die lid is van de Nederlandse ggz. 
Een aantal groepen zijn toegankelijk voor een kleine specifieke 
werkgroep. Per groep zie je dit op de overzichtspagina staan. 
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De community in vogelvlucht 

Overzichtspagina van een groep

Iedere groep heeft een eigen overzichtspagina.  
Hier zie je de laatste updates van deze groep. 
Klik op themagroepen, nieuws, agenda, documenten,  
forum of deelnemers om alle updates te bekijken.



11

De community in vogelvlucht 

Nieuws

Heb jij iets te melden dat relevant is voor de leden van de groep 
waar je lid van bent? Dan is het interessant voor de andere  
deelnemers als je dat hier deelt. Het kan via de roze knop  
‘bijdrage toevoegen’. 
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De community in vogelvlucht 

Agenda

Benieuwd welke  bijeenkomsten interessant zijn voor de groep 
waar je lid van bent? Bekijk dan de agenda. Je voegt eenvoudig 
een nieuw evenement toe via de roze knop ‘afspraak toevoegen’. 



13

De community in vogelvlucht 

Forum

Heb je een vraag aan de andere leden van de groep?  
Plaats deze dan op het forum. Je kunt hier de onderwerpen  
én de reacties volgen. Dat doe je door rechts bovenaan te klikken 
op de button ‘Volgen’.
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De community in vogelvlucht 

Documenten

In de tab documenten vind je documenten die relevant zijn voor 
het netwerk. Klik op de map dan zie je alle documenten die 
horen bij het onderwerp. 
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De community in vogelvlucht 

Deelnemers

Benieuwd naar de leden van de groep? Je vindt het bij 
deelnemers. Klik je op een naam, dan zie je het volledige profiel 
met bijvoorbeeld ook expertises. Interessant voor iedereen als jij 
je expertises ook toevoegt op je eigen profiel.
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De community in vogelvlucht 

Themagroepen

Sommige groepen hebben themagroepen.  
Hier praat je verder over een specifiek onderwerp. 
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Tips & trucs
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Ben je geïnteresseerd in een specifieke pagina, een specifiek onderwerp of een 
deelnemer? Klik dan op de ‘Volgen-knop’ (rechtsboven op een pagina). Op deze 
manier krijg je automatisch een e-mail als er wordt toegevoegd, gereageerd  
of gewijzigd. 

Eén van de voordelen van de community is dat het werkt als een smoelenboek.  
Bij het onderdeel ‘deelnemers’ zie je wie zich ook interesseren voor het  
onderwerp. Hoe completer de profielen, hoe beter het smoelenboek werkt.  
Vul in ieder geval je functie in en de organisatie waar je voor werkt. Het is  
interessant als je vervolgens je profiel aanvult met je expertisegebieden. 

Via je profiel kan je ook je privacyinstellingen aanpassen en instellen op  
welke manier je notificaties krijgt.  
Je leest er hier meer over: Hoe werkt het? - de GGZ Community

Volg pagina’s en/of personen Maak je profiel compleet1 2

Tips & trucs

https://www.ggzcommunity.nl/hoe+werkt+het/default.aspx
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Maak de inlogpagina vast aan je favorietenbalk.  
Dan heb je de community altijd bij de hand.  
 
Vink bij het inlogscherm het vakje ‘blijf 30 dagen ingelogd’ aan.  
Dan gaat het inloggen nog sneller.

Wanneer je toegang hebt gekregen tot een nieuwe (thema) groep is het handig 
om even helemaal uit te loggen en opnieuw in te loggen. Na het opnieuw inloggen 
heb je toegang tot de nieuwe groep. 

Blijf 30 dagen ingelogd Nieuwe groep = opnieuw inloggen3 4

Tips & trucs

https://www.ggzcommunity.nl/
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Open de app van Microsoft

Klik op het pijltje > achter de code

Klik op het tandwiel-icoon rechtsboven in het scherm

Klik op account verwijderen

Log nu opnieuw in op het platform van de ggz community  
om de koppeling opnieuw te maken. Het is belangrijk dat je in de app  
van Microsoft kiest voor persoonlijk account. 

Lukt het niet om in te loggen via de Microsoft Authenticator app? Het kan 
helpen om bij het koppelen van de app te kiezen voor ‘persoonlijk account’. 
Daavoor moet je de app opnieuw koppelen.  
 
Volg deze stappen:

Inloggen via de Microsoft Authenticator app

Vragen? Neem contact op  
via webredactie@denederlandseggz.nl
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Tips & trucs



de Nederlandse ggz
Piet Mondriaanplein 25 
3812 GZ Amersfoort
www.denederlandseggz.nl

http://www.denederlandseggz.nl 

