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Aanmaken instructie Profiel cliëntintranet  

Als het goed is heb je van de webmaster een mail ontvangen in je mailbox van je opgegeven e-

mailadres 

1. Klik in de Activeringsmail op de link  

2. Je webbrowser opent  

3. Je scherm opent een nieuw tabblad : 

Stappenplan aanmelding 

cliëntenintranet Amarant Groep 

 

4. Klik op stap 1  

5. In stap 1 stel je je wachtwoord in   

6. Je kan kiezen voor een normaal 

wachtwoord op een pictogrammen 

wachtwoord  

 

7. Klik op de het woord van je keuze van je 

wachtwoord: 

 

a) Bij een normaal wachtwoord typ je 

in witte kader je keuze van je 

wachtwoord  

 

A. bij een pictogrammen wachtwoord 

Klik je op de pictogrammen van je 

keuze je hebt altijd de keuze uit vier 

pictogrammen  

B. Klik op de pictogrammen van je 

keuze  

 

8. Indien je wachtwoord heb ingegeven klik 

je op volgende stap 

 

9. Nu stellen we je profiel in   

10. Door bij elk wit kader te klikken kan je 

het aanpassen  

 

11. De gebruikersnaam is de naam waarmee 

je inlogt op cliëntintranet 
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12.  Naam is de naam zoals je weer 

weggegeven wordt op cliëntintranet  

 

13. Je geboortedatum kan je ook instellen 

hiervoor klik je ook op het kader (Dit is 

niet verplicht ) 

14. Je krijgt nu een ander klein venster met de 

optie om je geboortedatum in het venster in 

te stellen 

 

15. Op de bovenste regel kan je geboortejaar 

instellen en je geboortemaand  

16. Hiervoor klik je op de maand  

 

17. Op de bovenste regel kan je geboortejaar 

instellen en je geboortemaand 

 

18. In de getallenreeks kan je geboorte dag van 

de maand instellen   

19. Stel ook je woonplaats in   

20. Ook kan je in het vakje je geslacht 

instellen  

 

21.  Nu gaan we je profielfoto instellen  

 

 

22. Klik onder het poppetje op selecteer  

 

 

23. Een nieuw venster opent  

 

 

 

 

24. Klik nu rechtsonderin op openen 
 

        Is je plaatje niet wat je had gehoopt ?  
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25. Klik op “selecteer” en zoek naar een nieuwe 

afbeelding op je computer  

26. Is alles zoals je wilde instellen klik dan op de knop 

“volgende stap”  
 

27. Kloppen je gegevens ?   

31 Om gebruik te kunnen maken van het 

cliëntintranet  verzamelen we je door 

jouw ingevoerde persoonsgegevens. 

Hiervoor hebben we jouw toestemming 

nodig. Vink hiervoor het “privacy 

statement” aan  

 

32 Zijn ze niet correct vink dan het vinkje 

gegevens zijn incorrect aan  

(Er gaat nu een mailtje naar de webmaster van 

cliëntintranet zodat hij met jouw contact op kan 

nemen) 

 

31 Klik nu op de knop afronden   

 

Je hebt alle het stappen doorlopen voor het aanmaken van het profiel 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij clientintranet@amarant.nl of bel 088-
6111222. 
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