
Algemene inloginstructie
JOHAN-portaal



Registreren

Uitnodigingslink of open registratielink

Klik op de link om jezelf te registeren en aan de slag te 
gaan! 

Tip: Via Internet Explorer wordt JOHAN niet goed 
ondersteund en kunnen foutmeldingen voorkomen. Gebruik 

voor het beste resultaat bij voorkeur Google Chrome of 
Firefox. 



Account aanmaken – stap 1

Na het klikken op de 
registratielink krijg je een 
korte introductie en ga je 
verder voor het aanmaken 
van een account voor 
JOHAN. 



Account aanmaken – stap 2

Als je nog geen account 
hebt op JOHAN, maak je er 
eentje aan. 

Als je al wel een account 
hebt kun je jezelf 
aanmelden via ik heb al 
een account



Account aanmaken – stap 3

Voer jouw gegevens in en 
maak je persoonlijke kluis 
aan bij JOHAN (onze tech-
partner).

LET OP: gebruik je privé-
mailadres hiervoor. Het is 
echt jouw persoonlijke 
account!



Activeren en beveiligen

Je bent nu op je dashboard 
aangekomen en kunt de 
uitnodiging bekijken of 
eerst je account 
beveiligen. 

LET OP: voordat je de 
scan invult beveilig je 
eerst je account met SMS 
of authenticator app.



Activeren – stap 1

Accepteer dat je namens
Je werkgever deelneemt en 
plaats, indien vermeld, 
een vink bij de afdeling, 
sector en/of functiegroep. 
Eventuele afdelings-
informatie wordt gebruikt 
om geanonimiseerde 
groepsresultaten te 
kunnen bekijken. 



Activeren – stap 2

Accepteer de 
privacyverklaring, 
daarna krijg je toegang 
tot het aanbod met 
content, instrumenten en 
activiteiten. Jouw gegevens 
worden veilig opgeslagen 
en behandeld.  



Project informatie

Via de homepagina kun je 
naar het specifieke aanbod. 
Een eventueel menu brengt 
je naar content, 
vragenlijsten, resultaten en 
overig aanbod.



Shop

Je hebt nu toegang tot het 
aanbod met inspiratie, 
instrumenten en 
producten. 



Scan - Mijn resultaten

Je kunt jouw scores 
bekijken op de 
verschillende thema’s. 
Als je doorklikt op een 
score vind je meer uitleg.  



Support bij vragen!

Voor technische vragen (bv. over inloggen of het 
aanmaken van een account): 

Email: support@johan.nl

http://johan.nl

