
Verkrijgen van account (eenmalige actie) 

Voordat u bij de samenwerkingsruimte kunt komen, moet u eerst een account hebben. Dat gaat als 

volgt: ga naar www.atlasleefomgeving.nl en klik rechts bovenaan op ‘aanmelden’. 

 

Dan verschijnt het volgende: 

 

Klik op Account aanmaken, waarna het volgende scherm verschijnt. 

http://www.atlasleefomgeving.nl/


 

 

 

Vul een Schermnaam (gebruikersnaam) in (mag u zelf 

verzinnen, moet u wel onthouden voor eventuele 

toekomstige meldingen), een wachtwoord (zijn ook geen 

eisen aan, is maar eenmalig en hoeft u dus niet te onthouden) 

en uw e-mailadres. Het wachtwoord moet u nogmaals 

invullen onder ‘Opnieuw invullen’. 

 

 

Vink aan dat u akkoord gaat met de voorwaarde van de Atlas (is ook te bekijken). Klik vervolgens op 

Opslaan. U krijgt het volgende te zien.  

 

 

 

 

Op het opgegeven e-mailadres heeft u inmiddels een verificatiecode vangen. Kopieer de serie van 

cijfers en letters uit de mail, plak ze in het vak onder E-mailverificatiecode en klik op Verifiëren. 

Vervolgens krijgt u het volgende te zien: 

Vul een nieuw wachtwoord in (mag niet gelijk zijn aan het eerder 

opgegeven wachtwoord!), vul het daaronder nogmaals in en klik op 

Opslaan. 

 

Vervolgens krijgt u het volgende scherm te zien: 

 

Kies bij Vraag een herinneringsvraag en vul daarna bij Antwoord 

het antwoord op die vraag in. Dit is voor het geval u uw 

wachtwoord zou vergeten. 

Klik op Opslaan en vervolgens krijgt u op het scherm te lezen dat u 

bent aangemeld en beschikt u over een account. 

 



Mijn Atlas en Samenwerkingsruimtes 

 

In de Atlas Leefomgeving zijn diverse samenwerkingsruimtes te vinden. Om u daarvoor aan te 

melden of lid te worden gaat u naar de website van de Atlas Leefomgeving: 

www.atlasleefomgeving.nl. Om naar de samenwerkingsruimte te gaan, moet u inloggen via de knop 

rechtsboven in de header van de website.  

 

Homepage van de Atlas Leefomgeving, met de inlogmogelijkheid rechtsboven in de header. 

Nadat u bent ingelogd heeft u toegang tot een nieuwe pagina in het menu genaamd “Mijn Atlas”. Op 

deze pagina staat algemene informatie over samenwerkingsgroepen binnen de Atlas. Zie scherm 

hieronder.  

 

In het linker menu kunt u uw eigen profiel aanpassen, waaronder uw wachtwoord. Klik vervolgens op 

“Mijn Atlas Sites” in het linker menu. Daar zit u alle beschikbare samenwerkingsruimtes als u op 

“Beschikbare sites” drukt: 

http://www.atlasleefomgeving.nl/


 

Via de rechter kolom kunt u toegang krijgen tot één of meer samenwerkingsruimtes. Sommige 

samenwerkingsruimtes zijn besloten, hiervoor moet u om lidmaatschap verzoeken. De 

samenwerkingsruimte ‘Fiets, gezondheid en participatie’ is bijvoorbeeld besloten. Wilt u toegang 

krijgen tot een besloten samenwerkingsruimte drukt u op “Om lidmaatschap verzoeken te drukken”. 

Uw verzoek komt vervolgens bij de beheerder van de samenwerkingsruimte binnen die u vervolgens 

toestemming kan geven.  

Een open samenwerkingsruimte kunt u bekijken door op de knop “Aanmelden” te klikken. Hierna 

heeft u direct toegang tot de samenwerkingsruimte en kunt u deelnemen in discussies. 

De samenwerkingsruimtes waar u lid van bent kunt u vervolgens op uw persoonlijke “Mijn Atlas” 

pagina vinden in het rechter zij-menu.  

 


