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HOE KOPPEL IK MIJN 
GEBRUIKERS IN NEN CONNECT? 
 

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES 
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HOE KOPPEL IK MIJN GEBRUIKERS IN  
NEN CONNECT? 
 
Met een persoonlijk profiel voor elke gebruiker halen u en uw collega’s veel meer uit NEN Connect. 
Niet alleen heeft u als beheerder een duidelijk beeld wie de documenten aanvragen en gebruiken, 
maar de unieke, persoonlijke registratie in NEN Connect geeft uw gebruikers direct enkele voordelen.  
 
• Persoonlijke favorieten 
• Persoonlijke zoekinstellingen 
• Expert rol 
• Subcollecties 
• Specifieke rapportages en aanvragen 
 
In de toekomst zal dit meer en meer worden, omdat NEN Connect steeds meer functionaliteiten zal 
ontwikkelen voor gebruikers met een persoonlijk profiel.  
 
Volg deze stappen om uw gebruikers succesvol, individueel te koppelen aan uw bedrijfsaccount in 
NEN Connect en toegang te verlenen tot uw licenties. 
 
Heeft u vragen? 
Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact met onze Klantenservice. We zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. 
 
E-mail  klantenservice@nen.nl  
Telefoon  (015) 2 690 391 
 
  

http://www.nen.nl/
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DE VOORBEREIDING 
Controleer eerst uw instellingen: 
 
CONTROLE 1 
Controleer of uw domeinnaam gekoppeld is aan uw bedrijfsaccount.  
De koppeling regelt onze Klantenservice (NEN). U kunt dit controleren via “Mijn bedrijf > Algemeen”. 
Uw domeinnaam is wat na het @-symbool volgt in uw e-mailadres. Figuur 1 

Figuur 1 
 

 
CONTROLE 2 
Controleer of uw gebruikers zich vrij kunnen registreren.  
Dit houdt in dat als een gebruiker zich aanmeldt met de juiste domeinnaam deze meteen gekoppeld 
wordt aan uw bedrijfsaccount. U kunt dit controleren via “Mijn bedrijf > Algemeen”. 
 
Onderaan de pagina, onder “Rechten gebruikers” is de optie “Vrije registratie toegestaan”. Als deze 
aangevinkt staat worden gebruikers automatisch gekoppeld. Als deze optie uitstaat kunnen gebruikers 
alleen gekoppeld worden aan uw bedrijf als u ze als beheerder via NEN Connect toevoegt. 
 
 

http://www.nen.nl/
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CONTROLE 3 
Controleer per licentie of gebruikers direct toegang krijgen, zelf toegang moeten vragen of  
alleen u bepaalt wie toegang krijgt. 
Ga naar “Mijn bedrijf > Licenties”. Klik dan op de naam van de licentie voor de “Licentiedetails”. Hier 
kunt u zien welke optie aan staat. Figuur 2 
 

A. Met de optie “Licentie is bedrijfsbreed” krijgt elke gebruiker die gekoppeld wordt aan uw 
bedrijfsaccount automatisch toegang tot de normen in de collectie.  
 

B. Met de optie “Tonen in selectie” moet elke gebruiker per licentie toegang vragen tot de 
normen in de collectie.  
 

 
Figuur 2 
 
Als een licentie alleen aan een gebruiker getoond wordt, kan hij onder “Mijn profiel > Licenties 
aanvragen” de beschikbare licenties van het bedrijf zien en aanvragen. “Mijn profiel” wordt getoond 
wanneer u met uw muis over uw eigen naam gaat, bovenaan in NEN Connect. Figuur 3 

http://www.nen.nl/
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Figuur 3 
 
Als beheerder ontvangt u voor elke licentieaanvraag een melding via e-mail. U bepaalt of u hiermee 
akkoord gaat of niet. Op het tabblad “Aanvragen” zijn alle aanvragen voor de licenties (en normen) in 
te zien en door u te beheren. 
  
CONTROLE 4 
Toevoegen gebruikers toegestaan door NEN 
Als u als beheerder ook zelf uw gebruikers één voor één wilt kunnen toevoegen moet u per licentie 
controleren of de optie “Toevoegen gebruiker toegestaan door NEN” is aangevinkt. Figuur 2  
 
Als dit het geval is, kunt u via “Mijn bedrijf > Gebruikers” met behulp van de groene knop gebruikers 
toevoegen. Figuur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4  

http://www.nen.nl/
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TIP: 
U kunt via de “Licentiedetails” en/of “Gebruikers” altijd wijzigingen doorvoeren in de toegang tot een 
licentie en/of uw bedrijfsaccount. 
 
 
HOE KUNT U UW GEBRUIKERS ZELF LATEN 
REGISTEREN? 
Met behulp van volgende twee stappen kunt u eenvoudig uw gebruikers zelf laten registreren. Indien 
gewenst, kunt u ze ook gelijk toegang geven tot uw bedrijfsaccount en/of uw licenties.  
 
STAP 1 
Stuur via uw eigen e-mailsysteem een uitnodiging naar uw gebruikers.  
 
STAP 2 
De gebruiker registreert zich met zijn unieke werkadres via de (gratis) registratie-optie op NEN 
Connect. 
Na het afronden van de registratie, wordt de gebruiker bij het inloggen aan de hand van de 
domeinnaam herkend en automatisch gekoppeld aan het bedrijfsaccount.  
 
Als er meerdere bedrijfsaccounts zijn met hetzelfde domein, dan zal de gebruiker moeten kiezen welk 
bedrijfsaccount voor hem van toepassing is. Een gebruiker kan maar aan één bedrijfsaccount 
toegekend worden. Geef in dit geval duidelijk in uw uitnodiging aan wat de naam van het bedrijf is die 
de gebruiker moet kiezen. Figuur 8 
 

 
Figuur 5 
 
 
 

http://www.nen.nl/
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HOE KUNT U ZELF GEBRUIKERS TOEVOEGEN? 
 
Met behulp van de volgende drie stappen kunt u eenvoudig uw gebruikers zelf toevoegen.  
 
STAP 1 
Ga naar “Mijn bedrijf > Gebruikers” en klik op de groene knop met “Gebruiker toevoegen”. 
 
STAP 2 
Vul de gegevens van de gebruiker in en klik op “Opslaan”. Figuur 6 
Nadat u op “Opslaan” klikt ontvangt de gebruiker automatisch een e-mail vanuit NEN Connect om zich 
te registreren. 

− Het domein van het e-mailadres moet overeenkomen met het gekoppelde domein.  
− Elk e-mailadres kan maar één keer gebruikt worden. 
− Deze link is maximaal 30 dagen geldig. 

 

 
Figuur 6 
  

http://www.nen.nl/
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STAP 3 
De gebruiker registreert zich en bij het inloggen zal hij gelijk gekoppeld zijn aan het 
bedrijfsaccount.  
 
 
HOE KUNT U UW GEBRUIKERS BEHEREN? 
 
U kunt via “Mijn bedrijf > Gebruikers” uw gebruikers beheren. Figuur 7  
Als beheerder ontvangt u geen melding wanneer een gebruiker gekoppeld is aan uw bedrijfsaccount 
en/of licentie.  
 

− Hier kunt u als beheerder, per gebruiker, aangeven wat zijn rol is: Gebruiker of Expert. 
− Hier kunt u als beheerder, per gebruiker, aangeven tot welke licentie een gebruiker toegang 

heeft.  
− Via “Mijn bedrijf > Licenties – klik op een licentie naar keuze – Licentiedetails” kunt u onder 

aan de pagina ook beheren wie toegang heeft tot een licentie. Figuur 8 
 

http://www.nen.nl/
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Figuur 7 
 
 

http://www.nen.nl/
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Figuur 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u vragen? 
Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact met onze Klantenservice.  
We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. 
 
E-mail  klantenservice@nen.nl  
Telefoon  (015) 2 690 391 
 

http://www.nen.nl/
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