
 

 

Inloggen online omgeving 
 
 
Als deelnemer van de ASDG kun je gebruik maken van de online omgeving. Dat 
werkt als volgt: 
 
 

1. Je hebt een mail ontvangen met je inloggegevens. De afzender van deze 
mail is ‘Wordpress’ en het onderwerp is ‘[ASDG] Logingegevens’ 
 

2. In deze mail staat wat je gebruikersnaam is. Dit is gelijk aan het emailadres 
dat wij van jou hebben’. Daaronder staat een link waarmee je zelf je 
wachtwoord kunt aanmaken.  
 

 
 

3. Klik op de langste link in de mail. Hierna kom je op de webpagina waar je zelf 
een wachtwoord kunt aanmaken. Er staat waarschijnlijk al een sterk 
wachtwoord ingesteld. Deze kun je gebruiken (schrijf hem dan wel even op!) 
of je kunt het veld leegmaken en een zelfgekozen wachtwoord invoeren. 
 

 
 

4. Je wachtwoord is ingesteld. Je kunt nu inloggen op de website van de ASDG. 
 



 

 

 
 

5. Ga naar https://www.adviesgroepsociaaldomeingemeentegroningen.nl/log-in/ 
 

6. Kies voor ‘Inloggen’ (of ga direct naar 
https://www.adviesgroepsociaaldomeingemeentegroningen.nl/log-in/) 

 
 

7. Voer de gebruikersnaam in (dit is je emailadres) en het wachtwoord dat je 
zelf hebt aangemaakt. 

 

 
 

8. Nadat je hebt ingelogd heb je toegang tot de onderdelen die onder de knop 
‘Inloggen’ op de website staan, zoals de projectgroepen en de 
nieuwsbrieven. 

 

 
 

 
 
Toegang projectgroepen 

9. Als je in de vorige stap kiest voor de optie ‘Projectgroepen’ dan kom je op de 
pagina met projectgroepen die online klaar staan. Kies hier voor je eigen 
projectgroep. 

 



 

 

10. Je komt nu op de overzichtspagina van de projectgroep. Hier zie je welke 
deelnemers er in de projectgroep zitten en staat er in blauwe letters een link 
naar de map van de projectgroep. 
 

11. Klik op de link ‘map <naam projectgroep> om naar de online 
samenwerkomgeving te gaan. Dit is een Google omgeving. Daarom word je 
gevraagd om in te loggen met je Google-account. Let op! Het emailadres van 
het Google-account moet hetzelfde zijn als het emailadres dat bij ons bekend 
is. Heb je geen Google-account? Dan kun je die aanmaken. Hiervoor heb je 
een aparte instructie ontvangen. 
 

12. Na het inloggen bij Google heb je toegang tot de map van de projectgroep. 
Hier zie je alle mappen en documenten staan die met en door de 
projectgroep zijn gedeeld.  

 
 
 


