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Voorwoord 
Welkom op de online projectomgeving van BAM Woningbouw. U heeft van één van de 

collega’s een uitnodiging ontvangen om toegang te krijgen tot de Sharepoint Online 

Projecten omgeving van BAM Woningbouw. Deze online projectenomgeving draait in de 

cloud bij Microsoft. 

Voordat u verder gaat is het van belang om na te gaan of uw eigen organisatie ook gebruik 

maakt van deze cloudomgeving, te weten Microsoft Office 365. Dit vereist namelijk een 

andere wijze van inloggen. 

Mocht uw eigen organisatie gebruik maken van Microsoft Office 365, ga dan door naar Wel 

Office 365 organisatie. 
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Geen Office 365 organisatie: 
Omdat uw organisatie geen gebruik maakt van de Office 365 omgeving, is het noodzakelijk 

dat u uw e-mailadres koppelt aan Microsoft om toegang te krijgen.  

U heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen tot een van de projecten. Zo’n 

uitnodiging ziet er als volgt uit: 

 

Deze uitnodiging heeft u op uw zakelijke (bedrijfs)e-mailadres ontvangen. Klik op de 

projectenlink in de mail (dit is in bovenstaand voorbeeld de oranje gekleurde projectnaam). 

 

 

Er zijn nu 2 opties mogelijk: 

1. U heeft uw e-mailadres reeds gekoppeld aan Microsoft. Dan kunt u op de knop 

“Microsoft-account” klikken, inloggen en u krijgt vervolgens toegang tot de 

SharePoint Online Projecten. 

 

2. U heeft nog niet uw e-mailadres gekoppeld. Klik dan onder op de afbeelding op de 

tekst “Maak dan nu een Microsoft-account”. 
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Vul in het bovenste venster het e-mailadres in (dit adres moet overeenkomen met het adres 

waar de uitnodiging naar is verstuurd) en vul in het onderste venster een wachtwoord in. 

 

 

PS. Indien u bovenstaande melding krijgt, namelijk dat het e-mailadres al gebruikt wordt voor 

werk of school, dan heeft uw organisatie een Office 365 omgeving. Ga dan naar Wel Office 

365 organisatie. 
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Vervolgens zal het systeem ter verificatie een e-mail met een code sturen naar het 

opgegeven e-mailadres. Vul de code in de browser in en klik op “Volgende”. 

Hierna is het account aangemaakt. Onthoud deze gegevens goed. Deze gegevens heeft u 

nodig als u in de toekomst ook voor andere projecten wordt uitgenodigd. 

De projectensite waar u voor uitgenodigd bent zal openen. Het kan zijn dat er een fout 

optreed tijdens het laden. Sluit dan de browser af en klik op de oranje link in de 

uitnodigingse-mail. 
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Wel Office 365 organisatie: 
Omdat uw organisatie gebruik maakt van Microsoft Office 365, kunt u direct inloggen op de 

Sharepoint Online Projectenomgeving. 

U heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen tot een van de projecten. Zo’n 

uitnodiging ziet er als volgt uit: 

 

Deze uitnodiging heeft u op uw zakelijke (bedrijfs)e-mailadres ontvangen. Klik op de 

projectenlink in de mail (dit is in bovenstaand voorbeeld de oranje gekleurde projectnaam). 

 

 
 

Klik vervolgens op “Organisatieaccount”. 
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Log vervolgens in met uw eigen inloggegevens van uw organisatie. 

Vul in het bovenste venster het e-mailadres in (dit adres moet overeenkomen met het adres 

waar de uitnodiging naar is verstuurd) en het venster waar het wachtwoord ingevuld moet 

worden, is het wachtwoord dezelfde als u ook gebruikt om op uw computer aan te melden.  

PS. Het wachtwoord zal alleen naar Microsoft verstuurd worden en zal nooit bij BAM terecht 

komen. 

 

Mocht u een melding krijgen dat het e-mailadres niet aanwezig is in het systeem, dan heeft 

uw organisatie nog geen Microsoft Office 365 omgeving. Ga dan naar Geen Office 365 

organisatie. 

De projectensite waar u voor uitgenodigd bent, zal vervolgens openen. Het kan zijn dat er 

een fout optreed tijdens het laden. Sluit dan de browser af en klik op de oranje link in de 

uitnodigingse-mail. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2YrT86DQAhXJ1iwKHecxAhwQjRwIBw&url=http://www.cumulusit.nl/blog/&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNF8k9vKOMTT2kDNZMug4lT043RJRA&ust=1478959969310871
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Wat te doen bij inlogproblemen 
Inlogproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben.  

 In welke browser log je in? 

SharePoint is een product van Microsoft en Internet Explorer ook, deze werken daarom het 

best samen. SharePoint in Google Chrome en Firefox van Mozzila gaan niet goed samen. 

Open de link dus ook in Internet Explorer .  

 Geschiedenis van browser verwijderen. 

Het kan voorkomen dat je eerder al eens op een Microsoft-account bent ingelogd, 

bijvoorbeeld om in Outlook online jouw mail te checken. Internet Explorer onthoud vaak 

wachtwoorden, die bij een nieuw account verwarring kunnen veroorzaken. Verwijder 

daarvoor jou internet geschiedenis (cookies). Dat doe je als volgt: 

 Ga boven in de browser naar het wieltje en kies internetopties. Kies vervolgens voor 

verwijderen. 

                          

 

Je krijgt het scherm, zoals op de volgende pagina staat. Vink ten minste de opties 2 en 3 aan. 

Klik op de knop “Verwijderen”. Wanneer je dat gedaan heb, kan je de browser afsluiten en 

opnieuw openen. Ga naar de projectsite en probeer weer in te loggen.  
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