
Het Nieuwe inloggen  

Dyade en Visma Raet zijn overgegaan op een nieuwe manier van inloggen. Hierbij is het noodzakelijk 

dat u na het inloggen uw identiteit nogmaals bevestigt. Visma Raet heeft ervoor gekozen om dit te 

regelen in een aparte app genaamd ‘PingID’ die u gratis kunt downloaden in de bekende app-stores. 

** U logt in Youforce in en daarna bevestigt u uw identiteit in de App. 

Deze nieuw wijze van inloggen is van groot belang omdat: 

1. we daarmee kunnen voldoen aan de huidige wetgeving m.b.t. gegevensbescherming en 

privacy; 

2. alle nieuwe en vernieuwde software  alleen gebruikt kan worden door gebruik te maken van 

deze nieuwe wijze van inloggen 

Vanaf 30 november kunt u niet meer op de oude manier inloggen. 

Wij hebben de overgang naar het nieuwe inloggen zo gemaakt dat het voor u eenvoudig is en bijna 

geen extra inzet kost. Via deze instructiefilm ziet u wat dit nieuwe inloggen inhoudt. Als u uw 

account niet activeert.   

Hieronder leggen we de door u te nemen 3 stappen uit.  
De plaatjes zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. De hyperlinks of QR codes zijn niet 

aanklikbaar!!   

 

  

Stap  1 

https://youtu.be/w7dh-YwsZUQ
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Ook als u al een account heeft krijgt u van ons een mail waarmee u uw account kunt activeren. Als u 

uw account niet activeert kunt u vanaf 30 november niet meer inloggen, uw gegevens niet meer 

kunt inzien en ook geen wijzigingen of eventuele declaraties meer kunt indienen.  

 

 

Download nu de app ‘PingID’ en installeer deze op uw mobiel. 

Klik op de link die in de mail staat, Er opent een nieuw scherm (zie printscreen). Druk op start om 

het account te activeren. 

 

In het volgende scherm wordt uw geboortedatum gevraagd. Dit is een extra stap om er zeker van te 

zijn dat u het bent die dit het account activeert!! Let op Begin met Maand/dag/jaar en klik op 

“verder”. 

Stap  2 
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In het volgende scherm bepaalt u zelf uw gebruikersnaam en klik op “verder”. 

 

In het volgende scherm (zie afbeelding) bepaalt u zelf het wachtwoord. Let op!!!! meer dan 8 tekens. 
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Klik op verder. Als alles goed is klikt u in het volgende scherm op “verder”. 

 

Wanneer u dit scherm ziet is uw account geactiveerd en kunt u inloggen op de gebruikelijke plaats. 

Het scherm zie er iets anders uit dan u gewend bent. 

  

Stap  3 
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Als u nu voor de eerste keer inlogt wordt er gevraagd om u account te koppelen met PingID-app. 

 

Klik op ‘ik had de PingID-app al geïnstalleerd’.   

Als u dit in stap 2 nog niet heeft gedaan kunt u dit hier alsnog doen. 

Scan de QR code met uw mobiel of voer de koppelingssleutel in. 
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Bovenstaande QR-code kunt u niet gebruiken!!! Deze is alleen bedoeld als voorbeeld. 

Daarna kunt u deze koppeling een naam en afbeelding geven, zodat u later weet dat dit 

koppelingsprofiel hoort bij uw account van deze werkgever. Daarna krijgt u een eenmalige code die 

u moet invullen.   

                             

Is dit allemaal gelukt dan komt u in uw vertrouwde Youforce omgeving.  
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Ter bevestiging krijgt u nog een mail met daarin aangemaakte gebruikersnaam zie onderstaand 

voorbeeld. 

 

 

 

 




