
 

Werkwijze vragenlijst invullen JOHAN portaal 
VDL  in samenwerking met BAG Nederland 
 
Stap 1:  
U ontvangt een mail met daarin een uitnodiging 
om een vragenlijst in te vullen. Klik onderaan in de 
mail op de button “Account aanmaken”. Indien u 
hierop heeft geklikt, komt u in uw webbrowser 
(JOHAN portaal) terecht bij het project van VDL 
over Duurzame Inzetbaarheid & Leiderschap. Klik 
onderaan op deze pagina “Registreer via e-mail”. 
Wanneer u al een account heeft bij JOHAN, dan 
mag u op de knop “Ik heb al een JOHAN-account” 
klikken. 
 
Stap 2:  
U komt in het volgende scherm terecht (zie de afbeelding aan de 
rechterzijde). Het is de bedoeling dat u een account aanmaakt op het 
JOHAN platform. Vul hiervoor uw gegevens in en geef aan of u 
akkoord gaat met de privacyverklaring van JOHAN. Klik vervolgens op 
de onderste knop “Account aanmaken”. 
 
Stap 3:  
In het volgende scherm wordt gevraagd om uw telefoonnummer te 
bevestigen. Het telefoonnummer is nodig voor de tweetraps 
authenticatie (dubbele beveiliging op uw account). Vul uw mobiele 
telefoonnummer in en klik op de knop “Stuur code”. U ontvangt op 
uw mobiele telefoon een code. 
 

 
 
Stap 4:  
Voer de code in die u heeft ontvangen op uw mobiele telefoon. U 
heeft 30 seconden de tijd om deze code in te vullen. Mocht u de code 
niet hebben ontvangen of u bent niet op tijd met het invoeren van de 
code, klik dan nogmaals op de knop “Stuur code”.  
 
Als u de code heeft ingevoerd, klik dan op de knop “Volgende stap”.  
 
Stap 5: 
In het volgende scherm (zie onderstaande afbeelding) wordt gevraagd 
om uw e-mailadres te bevestigen. Vul uw e-mailadres in en klik op de 
knop “Stuur code”. U ontvangt een code in de inbox van het opgegeven mailadres.  
 

 
 



 

Vul de code in en klik op de knop “Volgende stap”. 
 

Stap 6: 
Klik vervolgens op de knop “Ja, VDL mag mij toevoegen”.  
 
Stap 7: 

In het volgende scherm is het van belang dat u de 
privacyverklaring van BAG Nederland accepteert. Indien u dit 
heeft gedaan kunt u klikken op de knop “Ja, geef mij toegang tot 
het Project Duurzame Inzetbaarheid & Leiderschap”. Uw account 
is aangemaakt en u bent toegevoegd aan het project. U kunt nu 
starten met het invullen van de vragenlijst. 
 
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stuur gerust een 
mailtje naar admin@bagned.nl.  
 
Succes! 
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