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Instructie eerste keer inloggen voor Riederborgh-medewerkers 

Door middel van deze instructie begeleiden we je bij de stappen die je moet uitvoeren als je voor het 

eerst gaat inloggen in FLOOR (de werkomgeving van Lelie zorggroep). 

Microsoft Authenticator 

Bij Lelie zorggroep wordt de app Microsoft Authenticator gebruikt om veilig in te loggen. We 

hebben bij de brief een instructie bijgevoegd waarin we beschrijven hoe je de Microsoft 

Authenticator app kunt installeren op je smartphone. Deze app creëert een extra beveiligingscode 

die je nodig hebt om in te kunnen loggen in FLOOR.  

Voordat je je kunt aanmelden in FLOOR, is het belangrijk dat je de app Microsoft Authenticator 

installeert op je zakelijke of privé-smartphone. Volg hiervoor de volgende stappen: 

• Ga naar de Play Store (Android) of naar de AppStore (iOS) 

• Zoek de app ‘Microsoft Authenticator’ 

• Installeer de app ‘Microsoft Authenticator’ en open deze. 

Heb je geen smartphone, neem dan contact op met de Servicedesk via 0800-2223000. 

 

Eerste keer aanmelden 

De volgende stappen zijn afhankelijk van het ICT-apparaat waarmee je inlogt. Volg de stappen bij 

het juiste ICT-apparaat: 

1a) Privé computer, laptop of tablet 

1b) ICT-apparaat van Riederborgh 

1c) ICT-apparaat van Lelie zorggroep 

1a) Je gebruikt je privé computer, laptop of tablet: 

• Om in te loggen op FLOOR heb je een internetverbinding en internetbrowser nodig. 

Welke internetbrowser ga je gebruiken? 

o Google Chrome: Open een nieuw incognitovenster van Google. Volg deze stappen: 

 Open Chrome op je computer. 

 Klik rechtsboven op de drie puntjes  en klik vervolgens op Nieuw 
incognitovenster. 

 Er wordt een nieuw venster geopend. Check of het incognito-icoon  in de 
bovenhoek wordt weergegeven. 

o Microsoft Edge: Open een nieuw InPrivate-venster. Volg deze stappen: 

 Open Edge op je computer. 
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 Klik rechtsboven op de drie puntjes  en vervolgens op Nieuw 
InPrivate-venster. 

 Er wordt een nieuw venster geopend. Check of  in de rechter 
bovenhoek wordt weergegeven. 

 

 
 

• Ga binnen het icognitovenster of InPrivate-venster naar: leliezorggroep.sharepoint.com 

• Ga verder naar stap 2. 

1b) Je gebruikt een ICT-apparaat van Riederborgh: 

• Log op de gebruikelijke manier in op het ICT-apparaat van Riederborgh. 

• Op het bureaublad staat een icoontje met de naam ‘FLOOR’. Dubbelklik op dit icoontje. 

• Ga verder naar stap 2. 

1c) Je gebruikt een ICT-apparaat van Lelie zorggroep: 

• Zet de vaste computer, hybride laptop of gewone laptop aan. 

• Meld je aan met je volledige nieuwe gebruikersnaam (dus inclusief @leliezorggroep.nl) 

en je wachtwoord. 

• De internetbrowser start automatisch op naar de startpagina van FLOOR 

(leliezorggroep.sharepoint.com). 

• Ga verder naar stap 6. 

 

Wat is een incognitovenster of InPrivate-venster? 

Met een incognitovenster of InPrivate-venster kan je privé browsen 

op het internet. Hiermee voorkom je dat het Microsoft account 

waarmee je bent ingelogd op je computer (waarschijnlijk het account 

van Riederborgh) ervoor zorgt dat je niet kunt inloggen op FLOOR. Op 

deze manier open je FLOOR in een afgeschermde omgeving. 

Wat gebeurt er verder als je privé browst? 

• Chrome of Edge slaat je browsegeschiedenis, cookies en 
sitegegevens of informatie in verzonden formulieren niet op. 

• Bestanden die je downloadt en bookmarks die je maakt, 
blijven behouden. 

• Je activiteit wordt niet verborgen voor bezochte websites, je 
werkgever, school of internetprovider. 

 

file:///C:/Users/l04_sverhoeve/Downloads/leliezorggroep.sharepoint.com
https://leliezorggroep.sharepoint.com/
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2. Vul je gebruikersnaam in (inclusief @leliezorggroep.nl). 

3. Klik op Volgende. 

 

 

4. Vul het wachtwoord in. 

5. Klik op Aanmelden. 

<jouwgebruikersnaam>@leliezorggroep.nl 
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6. Klik op Volgende. 

 

 

7. Klik op Volgende. 

<jouwgebruikersnaam>@leliezorggroep.nl 
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8. Klik op Volgende. 

9. Open de app Microsoft Authenticator. 

Heb je deze app nog niet geïnstalleerd op je smartphone? Doe dat eerst via de Play Store of 

de App Store.   

10. Klik op de + om een nieuw account toe te voegen. 

11. Klik op Werk- of schoolaccount. 

12. Klik op Een QR-code scannen. 

13. Scan de QR-code op het scherm van het apparaat waarop je wilt inloggen (niet de QR-code in 

deze instructie). 

 
14. Klik op Volgende. 

Scan de QR-code op het scherm van 

je ICT-apparaat. 
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15. Er verschijnt een melding in de app. 

16. Selecteer Goedkeuren binnen de Authenticator-app. 

 

17. Klik op Volgende. 
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18. Klik op Gereed. 

19. De startpagina van FLOOR verschijnt op het scherm. 

 

 


