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Handleiding

Aanmelden en activeren account op het 
Van Waarde Portaal 



Van Waarde  |  Avebe 2

Je ontvangt (binnenkort) een mail van Johan B.V. Deze mail is 
bedoeld om je aan te melden voor het AVEBE Van Waarde Project. In 
deze mail word je gevraagd je aan te melden via een link. In deze 
handleiding vind je stap voor stap een uitleg over wat je moet doen 
om je aan te melden voor dit project. Veel plezier! 
Bij vragen over bijvoorbeeld het aanmelden of inloggen mag je altijd een van de 
zogenaamde ‘Key Users’ van dit project  raadplegen! Hieronder vind je een 
overzicht van alle betrokkenen:

Johan Bos Luc Tijmes

Henriette Jonkman Evelyn Darwinkel

Ina Wagenaar Ingrid Brandenburg

Henk van der Heide Esmeralda Sanders

Rowan Jans Wubbo Mulder

Karen Sinot Henk Van Kalsbeek

Engel Jan Roelfsema Geert Gremmer,

Jan Willem Zoer Carla Kuiper

Jan Oost
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Je ontvangt een mail van Johan B.V. In deze mail word je gevraagd 
je aan te melden via een link. Klik op deze link en je komt in ‘de 
Johan omgeving’ en ziet onderstaand bericht. Klik vervolgens op de 
groene balk [Registreer via e-mail] om je via jouw e-mailadres te 
registreren. 
Bij vragen over bijvoorbeeld het aanmelden of inloggen mag je altijd een van de 
'Key Users' raadplegen!

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je altijd een 
van de 'Key Users' raadplegen!
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1. Vul je gegevens in. 
2. LET OP: je moet ook het ‘Ik ga akkoord met de 

privacyverklaring van JOHAN’ aanklikken. 
3. Vervolgens kun je op de groene button klikken met ‘Account 

aanmaken’.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Vul je gegevens in: Bij voorkeur je privé e-mailadres en 
telefoonnummer! 

2. LET OP dat je wachtwoord voldoet aan: 
3. Minimaal 8 tekens / 1 Hoofdletter / 1 cijfer / 1 leesteken / en 

gebruik vooral NIET je voor- of achternaam en niet je e-
mailadres. (Dit i.v.m. jouw privacy!)

4. LET OP: je moet ook het ‘Ik ga akkoord met de 
privacyverklaring van JOHAN’ aanklikken. 

5. Klik op de groene button: ‘Account aanmaken’.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Bevestig je telefoonnummer. Gebruik altijd je privé  
telefoonnummer als dat mogelijk is!

2. LET OP: Dit telefoonnummer wordt gebruikt als extra 
controlemiddel. Elke keer dat je inlogt ontvang je op dit 
telefoonnummer een SMS code van Johan. Om er zeker van te 
zijn dat jij dit account gebruikt.  

3. Klik op: ‘Stuur Code’.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je altijd 
een van de 'Key Users' raadplegen!
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1. Vul je 4-cijferige code in die je per SMS hebt ontvangen. 
2. LET OP: Afzender van deze SMS is Johan.
3. Klik op: Groene balk ‘Volgende stap’.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Vul je e-mailadres in. 
2. Klik op: Stuur code.
3. Check nu je mail.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Open je mail en open de mail van afzender Johan.
2. Je ontvangt van Johan een mail met een 4-cijferige code. Vul 

je 4-cijferige code in op het aanmeldscherm. 

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Vul je 4-cijferige code in. 
2. Klik op de groene balk met: ‘Volgende Stap’.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Je bent nu in het Van waarde Portaal.
2. Accepteer de privacyverklaring van Avebe door het lege vakje 

aan te vinken.
3. Klik op de groene balk: ‘ja geef mij toegang tot Van waarde’.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Klik op de groene balk om de vragenlijst in te vullen en hiermee 
jouw aanmelding compleet te maken.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je altijd 
een van de 'Key Users' raadplegen!
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1. Klik op de groene balk ‘Bekijk’ om de vragenlijst te starten. 

1. Bij vragen over bijvoorbeeld het aanmelden of inloggen mag je 
altijd je Key Users raadplegen.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Klik op de grijze knop met ‘Start vragenlijst’.
2. LET OP: je kunt deze vragenlijst invullen waar en wanneer jij 

wilt. Je kunt ook pauzeren. Dit raden wij niet aan, omdat je dan 
weer veel stappen moet doorlopen om weer in te loggen.

3. Bij vragen over bijvoorbeeld het aanmelden of inloggen mag je 
altijd je Key Users raadplegen.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Klik op de blauwe knop met ‘Start vragenlijst’.
2. LET OP: je kunt deze vragenlijst invullen waar en wanneer jij 

wilt. Je kunt ook pauzeren. Dit raden wij niet aan, omdat je dan 
weer veel stappen moet doorlopen om weer in te loggen.

3. Bij vragen over bijvoorbeeld het aanmelden of inloggen mag je 
altijd je Key Users raadplegen.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. De vragenlijst begint met ‘Gezondheid’. Klik op de blauwe knop 
met ‘Start vragenlijst’. Dit duurt ongeveer 10 - 15 min.

2. LET OP: je kunt deze vragenlijst invullen waar en wanneer jij 
wilt. Je kunt ook pauzeren. Dit raden wij niet aan, omdat je dan 
opnieuw enkele stappen moet doorlopen om weer in te loggen.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Wanneer de vragenlijst is afgerond kun je op de blauwe knop 
met ‘Doorgaan’ klikken.

2. LET OP: je kunt deze vragenlijst invullen waar en wanneer jij 
wilt. Je kunt ook pauzeren. Dit raden wij niet aan, omdat je dan 
opnieuw enkele stappen moet doorlopen om weer in te loggen.

Bij vragen over bijvoorbeeld het 
aanmelden of inloggen mag je 
altijd een van de 'Key Users' 
raadplegen!
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1. Je bent nu op jouw ‘van Waarde Portaal’.
2. Hier vind je de resultaten.
3. Tevens vind je hier allerlei informatie en tips gelinkt aan jouw 

resultaten.
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1. Je bent nu op jouw ‘van Waarde Portaal’.
2. Hier vind je de resultaten.
3. Tevens vind je hier allerlei informatie en tips gelinkt aan jouw 

resultaten.
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1. Je bent nu op jouw ‘van Waarde Portaal’.
2. Hier vind je de resultaten.
3. Tevens vind je hier allerlei informatie en tips gelinkt aan jouw 

resultaten.
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1. Door op de knop ‘Projecten’ te klikken kom je terug in de 
Avebe-omgeving van het van Waarde Portaal. 

2. Hier vind je de de mogelijkheid om je aan te melden voor de 
Health Check, die op een van onze locaties zal worden 
uitgevoerd door het bedrijf Simple Check.

3. Tevens vind je hier allerlei informatie.
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1. Door op de knop ‘Meld je hier aan’ kun je een afspraak 
inplannen voor de Health Check, die op een van onze locaties 
zal worden uitgevoerd door het bedrijf Simple Check.
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1. Je kunt je nu aanmelden door op de grijze knop te klikken. Je 
hebt als het goed is al een ‘Johan account’ omdat je de ‘van 
Waarde scan’ al hebt ingevuld. OF:

2. Mocht dit niet zo zijn dan kun je op de groene balk klikken en 
je registreren door middel van je (privé) e-mailadres.

Stap 1.

OF: Stap 2.
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1. Je kunt je nu aanmelden voor de Health Check door op de 
knop ‘Simple Check Health Check’ te klikken.
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1. Je vindt hier ook wat tips. Lees deze vooral even door.
2. Je kunt je nu aanmelden voor de Health Check door op de 

knop ‘Maak nu een afspraak’ te klikken.

Stap 2.

Stap 1.
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1. Kies nu de geschikte locatie en tijd voor de Health Check.
2. LET OP: Er is een onderscheid gemaakt voor de 

ploegendiensten en de dagdiensten. Werk je in de 
ploegendienst? Kies dan voor die optie. Werk je niet in de 
ploegendienst? Kies van voor dagdienst.

3. Je ontvangt de bevestiging van de afspraak per mail. Op het e-
mailadres waarmee jij je hebt aangemeld. Deze mail is dan 
afkomstig van Simple Check.
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1. Nadat je de Health Check hebt gehad, in de bus van Simple 
Check op een door jou aangegeven locatie, kun je online de 
resultaten terugzien in jouw persoonlijk ‘van Waarde Portaal’.
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1. Tevens kun je op je portaal al het aanbod van AVEBE vinden.
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1. Tevens kun je op je portaal al het aanbod van AVEBE vinden.



Van Waarde  |  Avebe 3131

Fluitend naar je werk!
Wie je ook bent, wat je 
ook doet: jij bent van 
waarde voor Avebe. Wij 
zetten ons allemaal in om 
onze doelen te behalen.
Elke dag opnieuw.



Van Waarde  |   

Privacy beleid

32

Johan

Simple Check B.V. werkt 
op de software van 
Johan B.V.
(zij zijn gecertificeerd 
partner). Hier worden 
al jouw testresultaten 
veilig en versleuteld 
opgeslagen. Om er zeker 
van te zijn dat alleen jij 
kunt inloggen, ontvang je 
na het invoeren van je 
wachtwoord een SMS 
code op je mobiel. 
Afzender van deze SMS 
is dan ook Johan.

Het informatie-
beveiligingsbeleid van 
Johan B.V. voldoet aan 
de eisen van ISO-
27001/NEN-7510.

Jij bent de baas

Jij bent de eigenaar van 
jouw gegevens, niet je 
werkgever of een 
dienstverlener. Jij hebt 
dan ook als enige 
inzicht in jouw 
testresultaten. 
Daarnaast heb je altijd 
het recht om jouw 
gegevens aan te laten 
passen of te laten 
verwijderen uit het 
systeem.

Groepsrapportage

Bij minimaal 30 
deelnemers kan de 
werkgever een 
groepsrapportage 
aanvragen. In deze 
groepsrapportage 
zullen alle resultaten 
als gemiddelde worden 
gepresenteerd. De 
groepsresultaten zijn 
nooit herleidbaar naar 
jou als individuele 
deelnemer.
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