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Handleiding - instellen 2 factor authenticatie 

Omdat de portal veel belangrijke persoonsgegevens bevat adviseren wij u dringend om toegang 

middels 2 factor authenticatie  te activeren. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens dringt aan op 

gebruik van de 2 factor authenticatie (2FA). Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om 

2 factor authenticatie (2FA) te activeren. 2FA houdt in dat u naast uw wachtwoord nog een code 

moet invoeren waarover alleen u beschikt. Om te kunnen inloggen is alleen een wachtwoord dan 

niet (meer) voldoende. Dat maakt de kans groter dat de persoonsgegevens veilig bewaard blijven.  

Vragen? Onze Servicedesk staat voor u klaar via op mthdirect@moore-mth.nl of 0521-521651 

(werkdagen tussen 8.15 - 17.15 uur). 

U kunt 2FA als volgt instellen: 

1. Log in op direct, klik op uw naam rechtsboven, kies vervolgens voor “Mijn gegevens”.  

 

2. Ga naar het tabblad “Login” en kies bij de kop ‘’Two factor authenticatie” voor 

“Authenticator App” en kies “Opslaan”. 

https://apps.onlineportaal.nl/?partnerCode=mtho


2 
Handleiding 2 factor authenticatie 

 

3. Er verschijnt een nieuw venster met de naam “Activeren Authenticator app”. Klik op 

volgende. 

 

4. Ga met uw eigen smartphone naar de appstore/playstore en download de app “Google 

Authenticator” of “Microsoft Authenticator”. Wanneer dit gedaan is, klik je op “Volgende”.  

 

5. Open de “Authenticator” app, klik op het plus teken en kies voor “Streepjescode scannen”. 

Scan de QR code op je beeldscherm met je telefoon. Je krijgt dan een 6-cijferige code, vul 

deze in op je computer bij het veld “Voer de verificatie code in die uw app heeft 

aangemaakt”. Kies vervolgens voor “Volgende”. 
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6. Je Two Factor Authenticatie is klaar voor gebruik! 

 

 
 

 

7. Bij het inloggen wordt voortaan niet alleen gevraagd naar uw wachtwoord maar ook naar de 

code in de app . 

Om te kunnen inloggen moet u voortaan over uw wachtwoord én over uw telefoon 

beschikken.  

 


