
Meervoudige beveiliging 
Microsoft 365



99,9% van de gehackte Microsoft 365 accounts 
hebben GÉÉN meervoudige beveiliging!

De clouddiensten van Microsoft  verwerken elke dag ruim 300 miljoen frauduleuze 

aanmeldingspogingen.  Meervoudige beveiliging helpt jouw account te beschermen tegen vele 

soorten aanvallen.

Microsoft zegt dat gebruikers die meervoudige beveiliging voor hun accounts inschakelen, 99,9% 

van de geautomatiseerde aanvallen zullen blokkeren. De aanbeveling geldt daarom ook niet 

alleen voor Microsoft accounts, maar ook voor elk ander profiel,  website of online service. 

Gebruik daarom altijd meervoudige ondersteuning als de betreffende serviceprovider dit 

ondersteunt, ongeacht of het iets eenvoudigs of 'onbelangrijk' is.

Wat is Meervoudige beveiliging?

Om aan te tonen dat je bent wie je zegt dat je bent, wanneer je je aanmeldt binnen Office 365 
nemen we extra stappen. Deze extra beveiligingsverificatie wordt ook wel Multi-Factor 

Authentication (MFA). Het bestaat uit een combinatie van je gebruikersnaam, wachtwoord en een 
mobiel apparaat of telefoonnummer.
Verificatie met twee factoren is veiliger dan alleen een wachtwoord omdat het afhankelijk is van 
twee vormen van verificatie:

•  Iets wat je weet, zoals uw wachtwoord.

•  Iets wat je hebt, zoals een telefoon of een ander apparaat dat je uitvoert.

Verificatie met twee factoren kan helpen voorkomen dat kwaadwillende hackers zich als 
jou voordoen. Zelfs als ze je wachtwoord hebben.

Via deze instructie willen we je helpen om een extra beveiligingslaag in te stellen op je Microsoft 
365 account. We gebruiken hiervoor de gratis Microsoft Authentication App. Indien je al een 
andere app zoals bijvoorbeeld 'Google Authenticator' op je telefoon gebruikt dan hoef je niet 
perse de Microsoft Authenticator te gebruiken.



Eerste drie stappen

1.     MFA activeren

De eerste stap is het activeren van MFA. Dit kun je zelf doen of het wordt vanuit de beheerder 
opgedrongen indien de organisatie dit wenst. 
 
Doe je het zelf? ga dan naar: https://aka.ms/MFASetup en log in met je Office 365 account.
Als het vanuit de beheerder wordt opgedrongen dan merk je dat vanzelf omdat je Office 365 
account geen verbinding meer kan maken met de diensten van Office 365. Bij het opnieuw 
aanmelden wordt de extra beveiliging opgeëist. 

2.     Microsoft Authenticator app installeren

Download en installeer de Microsoft Authenticator uit de Google 'Playstore' of Apple 'App Store' 

op je mobiel. 

 

Start het programma en geef akkoord op de vraag of deze app je camera mag gebruiken. Zonder 

toestemming kan het de QR code niet scannen. 

3.     Gewenste MFA methode bepalen 

Er zijn verschillende methodes mogelijk om de tweede factor te gebruiken. Welke mogelijkheid je 
voorkeur heeft is persoonlijk. Bij een 'zakelijke' telefoon zal waarschijnlijk de organisatie een 
methode bepalen. Bij een privé telefoon gelden mogelijk andere motieven en wil je zakelijk en 
privé gescheiden houden.

We bieden de volgende mogelijkheden:
•  Verificatie-app met "pushmelding" (zeer gebruiksvriendelijk)

•  Verificatie-app met "Token" op telefoon intypen op computer (veilige optie)

•  SMS met code

•  Gebeld worden door Microsoft

https://aka.ms/MFASetup
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=722778
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=722779


Optie 1:     Verificatie-app met "pushmelding"

1.     Hoe werkt deze functie?

1. Meld je aan bij een toepassing of service, zoals Microsoft 365 met je gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Via de Microsoft Authenticator app krijg je een "Push melding" met de keuze Toestaan of Negeren.

3. Probeer je zelf in te loggen dan klik je op Toestaan.

4. Ben je niet zelf bezig met inloggen dan klik je op Negeren en stuur je direct een bericht naar de 

helpdesk. De kans is groot dat jouw wachtwoord is gekraakt. Hoe eerder je ons informeert, hoe beter wij 

kunnen helpen om schade te voorkomen. 

2.     Configureren

1. Selecteer de "Telefoon voor verificatie"

2. Selecteer 'Waarschuwen via app'

3. Klik op "volgende"

Open de Microsoft Authenticator-app, selecteer Account toevoegen in het pictogram Aanpassen en controle in de 
rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Werk- of schoolaccount. 
 
Gebruik de camera van je telefoon om de QR-code te scannen vanuit het scherm Mobiele app configureren op je computer en 
klik vervolgens Volgende.

Als dit de eerste keer is dat je de Microsoft Authenticator-app 

instelt, wordt je mogelijk gevraagd of je de app toegang wilt 

geven tot jouw camera (iOS) of de app wilt toestaan foto's te 

maken en video op te nemen (Android). Je 

moet Toestaan selecteren, zodat de Authenticator-app 

toegang heeft tot jouw camera om in de volgende stap een 

foto te maken van de QR-code. Als je de app geen 

cameratoegang geeft, kun je de Authenticator-app wel 

installeren, maar moet je de codegegevens handmatig 

toevoegen. Zie Handmatig een account toevoegen aan de 

app voor informatie over het handmatig toevoegen van de 

code.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/user-help/user-help-auth-app-add-account-manual


Ga op je computer terug naar de 

pagina Aanvullende 
beveiligingsverificatie, controleer of je het 

bericht hebt gekregen dat je configuratie is 

geslaagd en selecteer vervolgens Volgende.

De Authenticator-app stuurt als test een melding naar je mobiele telefoon.  Selecteer Goedkeuren op je telefoon.

Vul op je computer het telefoonnummer van je telefoon in het gedeelte Als u geen toegang meer hebt tot de mobiele app en 

selecteer vervolgens Volgende. 
We adviseren je het telefoonnummer van je telefoon toe te voegen als back-up als je de mobiele app om welke reden dan ook niet 

kunt gebruiken.

eventueel kun je het "app-wachtwoord" 

additionele code bewaren op een veilige 

plaats. Bijvoorbeeld een wachtwoordmanager. 

Bewaar deze code NIET als je geen 'veilige 

plaats hebt!!



Optie 2:     Verificatie-app met "Token"

1.     Hoe werkt deze functie?

Als je de app Microsoft Authenticator gebruikt om verificatiecodes op te halen wordt er wanneer je de app 
geopent, een nummer weergegeven onder jouw account naam. Dit getal wordt elke 30 seconden gewijzigd, 
zodat je niet twee keer hetzelfde nummer gebruikt. Wanneer je wordt gevraagd om een verificatie code, open je 
de app en gebruik je het nummer dat wordt weergegeven. Via een tijdlijn zie je hoeveel tijd je nog hebt voor er 
een nieuw nummer wordt weergegeven.

1. Meld je aan bij een toepassing of service, zoals Microsoft 365 met je gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Je wordt nu gevraagd om een verificatiecode.

3. Open de Microsoft Authenticator-app op je telefoon en voer de code in die de app laat zien.

4. Ben je niet zelf bezig met inloggen dan klik je op Negeren en stuur je direct een bericht naar de 

helpdesk. De kans is groot dat jouw wachtwoord is gekraakt. Hoe eerder je ons informeert, hoe beter wij 

kunnen helpen om schade te voorkomen. 

Selecteer op de pagina Aanvullende beveiligingsverificatie de optie Telefoon voor verificatie in het 
gedeelte Hoe moeten we contact met u opnemen, selecteer in de vervolgkeuzelijst je land of regio en typ 
vervolgens het nummer van je mobiele telefoon.

2.     Configureren

1. Selecteer de "Telefoon voor verificatie"

2. Selecteer ''Verificatiecode uit de app gebruiken'

3. Klik op "volgende"

Open de Microsoft Authenticator-app, selecteer Account toevoegen in het pictogram Aanpassen en controle in de 
rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Werk- of schoolaccount. 
 
Gebruik de camera van je telefoon om de QR-code te scannen vanuit het scherm Mobiele app configureren op je computer en 
klik vervolgens Volgende.

about:blank


Als dit de eerste keer is dat je de Microsoft Authenticator-

app instelt, wordt je mogelijk gevraagd of je de app 

toegang wilt geven tot jouw camera (iOS) of de app wilt 

toestaan foto's te maken en video op te nemen 

(Android). Je moet Toestaan selecteren, zodat de 

Authenticator-app toegang heeft tot jouw camera om in de 

volgende stap een foto te maken van de QR-code. Als je 

de app geen cameratoegang geeft, kun je de 

Authenticator-app wel installeren, maar moet je de 

codegegevens handmatig toevoegen. Zie Handmatig een 

account toevoegen aan de app voor informatie over het 

handmatig toevoegen van de code.

Ga op je computer terug naar de pagina Aanvullende 
beveiligingsverificatie, controleer of je het bericht hebt 

gekregen dat je configuratie is geslaagd en selecteer 

vervolgens Volgende.

De Authenticator-app stuurt als test een melding naar je mobiele telefoon. Selecteer in de Microsoft Authenticator-app je 

werk- of schoolaccount en typ de 6-cijferige code in de app over op je computer en selecteer Verifiëren.

Vul op je computer het telefoonnummer van je telefoon in het gedeelte Als u geen toegang meer hebt tot de mobiele app en 

selecteer vervolgens Volgende. 
We adviseren je het telefoonnummer van je telefoon toe te voegen als back-up als je de mobiele app om welke reden dan ook niet 

kunt gebruiken.

Eventueel kun je het "app-wachtwoord" additionele code 

bewaren op een veilige plaats. Bijvoorbeeld een 

wachtwoordmanager. Bewaar deze code NIET als je 

geen 'veilige plaats hebt!!

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/user-help/user-help-auth-app-add-account-manual


Optie 3:     Verificatie via SMS "Token"

1.     Hoe werkt deze functie?

In de volgende informatie wordt de verificatie in twee stappen beschreven met een SMS-bericht naar je mobiele 
telefoon:

1. Meld je aan bij een toepassing of service, zoals Microsoft 365 met je gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Typ de code in die je via SMS hebt ontvangen

Selecteer op de pagina Aanvullende beveiligingsverificatie de optie Telefoon voor verificatie in het 
gedeelte Hoe moeten we contact met u opnemen, selecteer in de vervolgkeuzelijst je land of regio en typ 
vervolgens het nummer van je mobiele telefoon.

2.     Configureren

1. Selecteer deze optie

2. Selecteer landcode, +31 in ons geval

3. Vul hier je 06nr. in zonder de 0! dus *612345678*

4. Selecteer "Stuur me een bericht"

5. Klik op "volgende"

Typ de verificatiecode uit het sms-bericht dat door 

Microsoft is verzonden in het gedeelte op je 

computer en klik op Verifiëren.



eventueel kun je het "app-wachtwoord" additionele 

code bewaren op een veilige plaats. Bijvoorbeeld 

een wachtwoordmanager. 

Bewaar deze code NIET als je geen 'veilige plaats 

hebt!!



Optie 4:     Microsoft belt je

1.     Hoe werkt deze functie?

In de volgende informatie wordt de verificatie in twee stappen beschreven met een oproep naar je mobiele 
telefoon of telefoon op kantoor.

1. Meld je aan bij een toepassing of service, zoals Microsoft 365 met je gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Microsoft belt je.

3. Beantwoord het gesprek door op de #-toets te drukken.

Selecteer op de pagina Aanvullende beveiligingsverificatie de optie Telefoon voor verificatie in het 
gedeelte Hoe moeten we contact met u opnemen, selecteer in de vervolgkeuzelijst je land of regio en typ 
vervolgens het nummer van je mobiele telefoon.

2.     Configureren

bellen naar mobielnummer 
1. Selecteer deze optie

2. Selecteer landcode, +31 in ons geval

3. Vul hier je 06nr. in zonder de 0! dus *612345678*

4. Selecteer "bel me"

5. Klik op "volgende"

bellen naar telefoonnummer op kantoor 
1. Selecteer deze optie

2. Selecteer landcode, +31 in ons geval

3. Vul hier je nummer in zonder de 0! dus *12345678*

4. Selecteer "bel me"

5. Klik op "volgende"



Je ontvangt een oproep van Microsoft waarin je wordt 

gevraagd op het hekje (#) op je (mobiele) telefoon te 

drukken om je identiteit te verifiëren.

eventueel kun je het "app-wachtwoord" additionele 

code bewaren op een veilige plaats. Bijvoorbeeld 

een wachtwoordmanager. 

Bewaar deze code NIET als je geen 'veilige plaats 

hebt!!



nog enkele tips

Aanvullende informatie over dit onderwerp

▪  App downloaden via Google 'Playstore' of Apple 'App Store' op je mobiel
▪  Algemeen informatie over Microsoft Authenticator

▪  Persoonlijke instellingen wijzigen (quick link)

▪  App-wachtwoorden beheren voor verificatie in twee stappen

▪  App-wachtwoorden maken op de pagina beveiligingsgegevens

Waar moet ik opletten als ik twijfel over een inkomende mail?

▪  mailadres van de afzender. Deze moet overeenkomen met de afzender. Een mail van 

Microsoft heeft ook microsoft.com als afzender.

▪  let op dubbele domeinnamen bij de afzender. Een link met daarin microsoft.et.com klopt 

dus niet.

▪  controleer eventueel de link in een mail alvorens er op te klikken en kijk welk ‘adres’ aan de 

link is gekoppeld. Wederom, in een mail van Microsoft over een wachtwoord reset staat ook 

het internetdomein microsoft.com en niet ikplukjekaal.nl. Dit kan nog eenvoudiger door de 

link te kopiëren en vervolgens te controleren via ‘checkjelinkje’ 

▪  bij twijfel kun je de mail altijd naar ons doorsturen

▪  gebruik een wachtwoordmanager ipv overal dezelfde wachtwoorden te gebruiken.

▪  gebruik ALTIJD daar waar mogelijk ‘meervoudige veri�catie’ 

▪  kijk ook nog even hier voor een paar tips.

Ik ben gehackt en er wordt vanuit mijn account mail verstuurd

▪  neem direct contact met ons op!!

▪  open je webmail en klik rechts boven in het scherm op het tandwieltje en typ in het 

zoekscherm 'regels' en klik op enter

▪  controleer of er bij de optie 'Regels' en 'Doorsturen' vreemde regels worden weergegeven. 

zo ja, verwijder deze direct.

▪  vraag je beheerder om je wachtwoord te wijzigen en je af te melden !! 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=722778
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=722779
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/user-help/multi-factor-authentication-end-user-first-time
https://account.activedirectory.windowsazure.com/proofup.aspx?proofup=1
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/user-help/multi-factor-authentication-end-user-app-passwords
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/user-help/security-info-app-passwords
https://checkjelinkje.nl/
https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/
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