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INLEIDING 

In deze handleiding word beschreven hoe je thuis kunt werken. Hiervoor dient EENMALIG het 

programma “Citrix Workspace” op de PC, laptop of Macbook geïnstalleerd te worden. Hoe dit gedaan 

moet worden staat uitgelegd in het 1ste gedeelte van deze handleiding. Daarna word uitgelegd hoe je 

kunt inloggen om thuis te kunnen werken. 

STAPPENPLAN 

 

HIERONDER VOLGT DE UITLEG OVER HOE DE CITRIX WORKSPACE APP GEINSTALLEERD MOET 

WORDEN. DIT IS EN EENMALIGE ACTIE. ALS JE DAARNA THUIS WILT WERKEN, KUN JE GELIJK 

DOORGAAN NAAR HET 2DE DEEL VAN DEZE HANDLEIDING 

1.Ga naar 

https://www.citrix.com/down

loads/workspace-app/ en je 

ziet dit scherm. Afhankelijk 

van het type werkstation waar 

je het op wilt installeren (Mac 

of Windows) dien je te klikken 

op het pijtje naast 

“Workspace app for 

Windows” of “Workspace 

app for Mac”.   

 

https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/


   

2. Als je op het juiste pijltje 

hebt geklikt zie je dit scherm 

(hier word de Workspace App 

voor Windows gebruikt, het 

scherm voor Mac is 

hetzelfde). Klik op “Download 

Citrix Workspace app for …”. 

Het programma word 

gedownload. Als dat gedaan is 

moet je de installatie 

uitvoeren. Uiteindelijk zie je 

dan het scherm hieronder. 

 

3. In dit scherm druk je op 

“Finish”. Start hierna je 

werkstation opnieuw op. 

 

  



   

ZOALS AANGEGEVEN HOEFT DE INSTALLATIE VAN DE CITRIX WORKSPACE APP SLECHTS 

EENMALIG GEDAAN TE WORDEN. DE VOLGENDE KEREN DAT JE THUIS WILT WERKEN, KUN JE 

GELIJK DOOR MET DE VOLGENDE STAPPEN: 

1. Ga naar www.ictwbw.nl. Je 

ziet het scherm hiernaast 

opkomen. Klik op “Portalen”. 

Je ziet het scherm naar 

onderen scrollen. 

 

2. Als het scrollen klaar is, 

moet je in dit gedeelte van de 

website klikken op “Klanten” 

 

http://www.ictwbw.nl/


   

3. Je komt hier op terecht. Klik 

in de 2de kolom (met de kop 

“Werkplek”) op de naam van 

de organisatie waar je voor 

werkt. 

 

4a. Vervolgens komt een 

inlogscherm op, zoals 

hiernaast. Om in te loggen, 

vul je je e-mailadres en het 

wachtwoord in dat je gebruikt 

om op kantoor in te loggen. 

  

 

 



   

5. Je ontvangt nu een SMS 

met daarin een 6-cijferige 

code. Vul die code in en druk 

op “Submit”. 

 

 

 

In het volgende scherm klik je 

op het icoontje dat eruit ziet 

zoals op de schermafbeelding 

hiernaast. 

   



   

Na een paar seconden word 

er verbinding gemaakt met de 

thuiswerkplek.  

LET OP: het kan zijn dat er een 

bestandje word gedownload 

met bijvoorbeeld zo’n naam: 

“Q29udHJvbGxlci5XZXJrcGxlay

BUTE4gJFM1LTU-.ica” 

Als dat gebeurt, klik dan op 

dat bestand en kies voor 

“Openen”. Hierna start de 

thuiswerkplek op. 

 

Na een paar minuten zal de thuiswerkplek starten en kun je gaan thuiswerken. 

 

 

 


