Alsnog twofactorauthenticatie instellen bij Kindkans?
Deze handleiding behandelt hoe u bij uw bestaande account van Kindkans een zogenoemde
twofactorauthenticatie, een verificatie via twee stappen, kunt instellen via een steeds wisselende
code op uw smartphone.
Vooraf: waar is zo’n extra beveiliging noodzakelijk voor?
Uw samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat alle gebruikers voldoen aan de nieuwste wet- en
regelgeving, die sinds 25 mei 2018 in Europa geldt en heeft gekozen voor een
twofactorauthenticatie. Dat betekent dat u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord en tevens
met een steeds wisselende code via een app op uw smartphone. Die steeds wisselende code zorgt
ervoor dat iemand, die uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft weten te achterhalen, nog steeds
niet zomaar bij uw gegevens in Kindkans kan. Op deze wijze blijft u bij het invoeren en raadplegen
van privacygevoelige gegevens, waaronder nogal eens medische gegevens van een kind, op een
veilige en wettige wijze werken.
Ja, natuurlijk is het voor uzelf ook iets lastiger geworden, dat realiseren we ons. Wij hopen dat u snel
went aan deze werkwijze en zodoende meewerkt aan het voldoen aan de nieuwste eisen.
Stap 1 - Ga naar www.kindkans.net en klik in het scherm waarmee u normaalgesproken inlogt op de
knop ‘Wachtwoord vergeten?’.

Stap 2 - Het onderstaande scherm verschijnt. Vul in dit scherm uw organisatie en uw gebruikersnaam
in. Uw e-mailadres is reeds bekend en hoeft u niet in te vullen. Klik vervolgens op de knop ‘Reset
wachtwoord’.

Stap 3 – Open uw mail en klik op de link in de ontvangen mail.

Stap 4 – Het onderstaande scherm verschijnt. Vul het uw huidige wachtwoord tweemaal in.
Download op uw smartphone Google Authenticator en druk in Google Authenticator op het plusje.
Scan de streepjescode in het scherm. Of neem de sleutel uit het scherm over in uw smartphone.
Vul de code in die op uw scherm van de smartphone verschijnt en klik op Opslaan.

Stap 5 – U keert terug naar het gewone inlogscherm, dat een extra regel met ‘Code’ bevat. Neem bij
dit veld iedere keer dat u inlogt de meest recente code die Google Authenticator op uw smartphone
toont over om in te loggen.

Alternatieven voor Google Authenticator
Ons advies is om Google Authenticator te gebruiken. Wilt of kunt Google Authenticator echter niet
gebruiken, dan kunt u ook codes laten genereren met de volgende apps:
Authy via https://www.authy.com/app/mobile/
Free-OTP via https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fedorahosted.freeotp

