
Het overkomt iedereen wel eens, wachtwoord vergeten of je account is geblokkeerd. En dan? 
Geen probleem! Je kunt vanaf nu, zonder ICT te bellen, zelf je wachtwoord resetten of je account 
deblokkeren. Op elk moment van de dag. Met Self Service Password Reset (SSPR). 

SSPR? 

Sinds kort is er een functie beschikbaar gekomen met de afkorting SSPR. Deze afkorting staat 
voor Self Service Password Reset. Dit is een web portaal waarin je zelf je wachtwoord kunt 
resetten of je account deblokkeren wanneer je dit vergeten bent. 
 
Waarom SSPR? 
Normaal geeft ICTWBW je telefonisch een nieuw wachtwoord als dat nodig is. Dat blijkt echter 
een zeer onveilige methode. ICTWBW kan namelijk steeds minder goed vaststellen dat zij de 
juiste bevoegde persoon aan de lijn hebben. Met SSPR is dat opgelost en heb je voortaan zelf de 
regie over je wachtwoord. ICTWBW zal dan ook gaan stoppen met het uitgeven van nieuw 
wachtwoorden. Het is dus van belang dat je je registreert voor de herstelmethode SSPR. 

Hoe registreer ik me? 

Registratie SSPR, de dienst gereed maken voor gebruik (eenmalig)Voordat je zelf je 
wachtwoord kunt resetten moet je, eenmalig, de herstelmethode instellen. Waarom? Het is niet 
de bedoeling dat iemand anders jouw wachtwoord zomaar kan resetten en je account kan 
misbruiken. Heb je de handleiding gelezen en de stappen uitgevoerd dan ben je klaar om 
voortaan zelf je wachtwoord te resetten. 
 
Belangrijk!: stel de herstelmethodes in als je je wachtwoord nog weet. Anders is het niet 
mogelijk zelf je wachtwoord te resetten. 
 
Hoe reset je je wachtwoord? SSPR Uitvoeren Met bijgaande handleiding kun je stap voor stap 
je wachtwoord resetten: Handleiding wachtwoord reset 
Lukt het resetten niet dan kun je alsnog contact opnemen met ICTWBW. 
 
Let op! Vergeet niet na een wachtwoord reset je wachtwoord te wijzigen in de Outlook app op je 
telefoon en/of tablet, Wifi (als je op kantoor bent) etc. Hoe je dat doet vind je hier: Wachtwoord 
reset Mobiel apparaat  
Is je account geblokkeerd? Het kan gebeuren dat je account geblokkeerd wordt. Dit kan 
veroorzaakt worden doordat je te vaak een verkeerd wachtwoord invoert bij het inloggen. Maar 
ook dat op sommige apparaten je wachtwoord nog niet (snel genoeg) aangepast is na een 
wachtwoordwijziging, waardoor geprobeerd wordt met je oude wachtwoord in te loggen. 
 
Je kunt met SSPR ook zelf je account deblokkeren. Lukt dit toch niet dan kun je alsnog contact 
opnemen met de Servicedesk van ICTWBW. 

https://account.activedirectory.windowsazure.com/PasswordReset/Register.aspx?regref=ssprsetup
https://passwordreset.microsoftonline.com/
https://ictwbw.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=fc7beab386d44128a1692b1d94294dd7
https://passwordreset.microsoftonline.com/
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