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1. Inloggen 

 

Stappenplan inloggen in de Cloud 

1. Ga naar de website: https://werkplek.ew.nl 

2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

3. Klik op het desktop icoon.  

De Cloud omgeving wordt nu opgestart. 

 

 

2. Uitloggen 

 

Stappenplan uitloggen uit de Cloud 

1. Klik op start, zie icoon hiernaast.  

2. Klik op het pijltje naar rechts.  

3. Kies voor afmelden of 

Sign out.  
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3. RES Workspace Manager: nieuwe applicaties 
 

Bij het inloggen kan onderstaand venster verschijnen. Hier wordt aangegeven welke nieuwe 

applicaties er beschikbaar zijn gemaakt voor jou. Je kan vanuit dit venster direct de applicatie 

uitvoeren of op ‘OK’ klikken en later het programma opstarten vanuit het startmenu. 

 

 

 

4. Wachtwoord wijzigen 

 

Krijg je de melding dat je wachtwoord binnenkort verloopt en je het wachtwoord dus moet 

wijzigen? In het onderstaande stappenplan leggen we je uit hoe je dit doet.  

 

 

Stappenplan wachtwoord wijzigen 

1. Bovenin je scherm zie je in het midden een zwart balkje met een stippen en een pijltje, 

klik hierop. 
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2. Klik op de knop ‘Ctrl + Alt + Del’, zoals hieronder aangegeven.  

3. Kies voor ‘Wachtwoorden wijzigen’. 

4. Onderstaand formulier verschijnt. Je moet hier het oude wachtwoord opgeven, een nieuw 

wachtwoord opgeven en je nieuwe wachtwoord bevestigen. 

 

5. Printers 
 

De printers die je toegewezen krijgt hangt af van de plek waar je inlogt. Als je in Arnhem op het 

hoofdkantoor inlogt zal je die printers toegewezen krijgen. Krijg je niet de goede standaard printer 

toegewezen en wil je deze dus wijzigen, dan kan je dit als volgt doen: 

 

Stappenplan printers toevoegen  

1. In het startmenu staat een map genaamd ‘RES Workspace Manager-instellingen’. Hierin 

staan een applicatie genaamd Printerinstellingen. Open deze applicatie. 
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2. Rechts bij de beschikbare printers kies je de printer die je als standaard wilt instellen en 

klik je vervolgens op de knop ‘Als standaard printer instellen’. 

 

3. Je krijgt de vraag of je hem alleen wilt wijzigen voor de huidige locatie of voor alle locaties. 

Maak je keuze en klik op ‘OK’. Als je kiest voor alle locaties dan zal dat de standaard 

printer worden ongeacht van de plek waar je inlogt. 

4. Klik nogmaals op ‘OK’ om de printerinstellingen af te sluiten. 
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6. Bureaublad snelkoppelingen maken 

 

6.1 Snelkoppeling naar een programma 

 

Het is niet mogelijk om vanuit het startmenu een snelkoppeling te maken voor op het bureaublad. 

Toch kan je kiezen welke programma’s je op het bureaublad wil door het de volgende stappen uit 

te voeren: 

 

Stappenplan snelkoppeling naar programma maken 

1. In het startmenu staat een map genaamd ‘RES Workspace Manager-instellingen’.  

Hierin staan een applicatie genaamd Workspace-instellingen. Open deze applicatie. 

 

2. Kies bovenin de applicatie voor het tabblad ‘Bureaublad’. 
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3. Links zie je alle applicaties staan die je in het startmenu staan en rechts de applicaties die 

je ook op het bureaublad hebt staan. Je kan nu door de applicatie links te selecteren en op 

de ‘>’ knop te drukken, applicaties toevoegen aan het bureaublad. 

4. Ben je klaar met de applicaties toevoegen of eventueel verwijderen. Dan kan je ervoor 

kiezen om de wijzigen direct door te voeren door op de knop ‘Instellingen nu doorvoeren’ 

te klikken. Doe je dit niet, dan worden de wijzigingen pas de volgende keer dat je inlogt 

toegepast. 

 

 

 



 

 

Versie 20.01 – maart 2020 

Pagina 9 van 14 
 

 

 

6.2 Snelkoppeling naar een bestand of map 

 

Er zijn verschillende manieren om snelkoppelingen naar diverse bestanden en mappen te maken 

voor op het bureaublad. De eenvoudigste manier hiervoor wordt hieronder beschreven. 

 

Stappenplan snelkoppeling maken naar bestand of map 

1. Ga naar het betreffende bestand of map waarvan je graag een snelkoppeling wilt. 

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map. 

3. Kies voor ‘Kopiëren naar’ en vervolgens voor ‘Bureaublad (snelkoppeling maken)’.  

Er staat nu een snelkoppeling op je bureaublad naar het betreffende bestand of map. 
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7. Bestanden van en naar de computer kopiëren 
 

Het is niet langer mogelijk om bestanden door middel van kopiëren en plakken over te zetten van 

je computer lokaal van en naar de nieuwe omgeving. Om nu bestanden lokaal op je laptop of pc 

op te slaan, ga je naar ‘Deze PC’, zoals hieronder weergegeven. Daar kan je de lokale schijven 

en eventuele usb-stick(s) die je aansluit openen. Vervolgens kan je van en naar de lokale schijf of  

usb-stick kopiëren. 
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8. Bureaublad weergeven 
 

Als je verschillende applicaties hebt openstaan, je wilt snel terug naar je bureaublad en alle 

openstaande programma’s minimaliseren, dan kan dat op de volgende twee manieren: 

 

1. Je kan de sneltoets ‘Windowstoets + D’ gebruiken. 

Of 

2. Je kan helemaal rechts op de taakbalk naast de tijd klikken, zie hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RES Workspace manager: Overige 

 

Met de RES Workspace manager kan je het startmenu, bureaublad en taakbalk aanpassen naar 

eigen wens. Ook kan je hier aangeven welke programma’s je direct en automatisch wilt opstarten 

na het inloggen. 

 

De Workspace manager kan je als volgt opstarten. 

1. Klik in het startmenu op de map ‘RES Workspace Manager-Instellingen’ en vervolgens op 

Workspace-instellingen. 
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9.1 Startmenu 

 

Als je de Workspace manager opstart staat deze standaard op het tabblad Menu Start. Ook staat 

standaard de optie aangevinkt ‘Alle beschikbare applicaties in menu Start weergeven’. 

Je kan pas je startmenu aanpassen als je deze optie uit vinkt! 

 

Stappenplan startmenu aanpassen 

1. Zorg ervoor dat de RES-Workspace manager voor je staat. 

2. Vink de optie ‘Alle beschikbare applicaties in menu Start weergeven’ uit. 

3. Kies links in de lijst met beschikbare applicaties de applicatie die je in je startmenu wilt en 

klik vervolgens op de ‘>’ knop. De applicatie staat nu rechts in de lijst met applicaties in 

menu Start. 

4. Als je klaar bent met de gewenste applicaties toe te voegen of te verwijderen, klik je op 

‘Instellingen nu doorvoeren’ of je sluit het programma af en de wijzigingen zullen 

doorgevoerd worden de volgende keer dat je inlogt. 
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9.2  Aan de taakbalk programma’s vastmaken 

 

Je kan programma’s vastmaken aan de taakbalk (vastpinnen). Dit zorgt ervoor dat wanneer je een 

programma afsluit deze toch blijft staan in de taakbalk en je zo snel het programma kan opstarten. 

Hieronder een voorbeeld van hoe dit eruit ziet voor PowerPoint, Word, Excel en Outlook. 

 

 

Stappenplan programma’s aan taakbalk vastmaken 

1. Zorg ervoor dat de RES-Workspace manager voor je staat. 

2. Ga naar het tabblad ‘Aan de taakbalk vastmaken’. 

3. Je kan nu links een applicatie kiezen en door op de ‘>’ knop te klikken toevoegen aan de 

applicaties die vastgemaakt worden aan de taakbalk. 

4. Als je klaar bent met de gewenste 

applicaties toe te voegen of te 

verwijderen, klik je op ‘Instellingen nu 

doorvoeren’ of je sluit het programma 

af en de wijzigingen zullen 

doorgevoerd worden de volgende keer 

dat je inlogt. 
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9.3 Applicatie starten bij het inloggen 

 

Je kan ervoor kiezen om één of meerdere applicaties direct op te laten starten bij het inloggen.  

Zo kan je bijvoorbeeld Outlook direct en automatisch bij het inloggen op laten starten. 

 

Stappenplan applicaties automatisch laten starten 

1. Zorg ervoor dat de RES-Workspace manager voor je staat. 

2. Ga naar het tabblad ‘Opstarten’. 

3. Je kan nu links een applicatie kiezen en door op de ‘>’ knop te klikken toevoegen aan de 

applicaties die direct bij het inloggen worden opgestart. 

4. Als je klaar bent met de gewenste applicaties toe te voegen of te verwijderen, klik je op 

‘Instellingen nu doorvoeren’ of je sluit het programma af en de wijzigingen zullen 

doorgevoerd worden de volgende keer dat je inlogt. 

 

 

9.4   Linker- en rechtermuisknop verwisselen 
 

Stappenplan muisknoppen wisselen 

1. Zorg ervoor dat de RES-Workspace manager voor je staat. 

2. Ga naar het tabblad ‘Opties’. 

3. Vink de optie ‘Linker- en rechtermuisknop verwisselen’ aan als je de knoppen wilt 

omwisselen of uit als je dat niet meer wilt. 

4. Klik op Instellingen nu doorvoeren 

om de wijziging door te voeren. 

 


