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Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via mobielwerken@menscentraal.com.  
 

 

Wat is mobiel werken? 

Mobiel Werken betekent dat u MensCentraal op elke willekeurige locatie kunt gebruiken; via uw 
laptop, tablet of zelfs via uw smartphone. 

U bent veel onderweg en zit niet dagelijks op uw eigen werkplek op kantoor. Dit betekent dat u niet 
altijd via een beveiligde internet verbinding kunt werken. Maar ook wanneer u niet via een beveiligd 
netwerk werkt, wilt u kunnen inloggen op MensCentraal. Als medewerker van een sociaal wijkteam 
wilt u bijvoorbeeld bij de mensen thuis MensCentraal kunnen raadplegen. Dan kunt u aan de 
keukentafel direct samen met de klant een aanvraagformulier invullen, gespreksinformatie vastleggen 
of zelfs direct dienstverlening uitzetten naar andere organisaties. 

Wat heeft u nodig om mobiel te kunnen werken? 

1. Een werkende internet verbinding. 
2. Een VPN-verbinding. 

VPN staat voor Virtueel Privaat Netwerk. Een VPN zorgt ervoor dat een computer, laptop, tablet of 
smartphone die zich buiten het zakelijke netwerk bevindt verbinding kan leggen met het interne 
netwerk. Het is alsof het apparaat wel binnen de kantoormuren staat en heeft hierdoor toegang tot 
MensCentraal.  

3. Om deze VPN-verbinding op te zetten dient u vooraf eenmalig een VPN Client programma te 
installeren. 

4. Een persoonlijk VPN client account. 
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Installeren VPN Client 
 
Met behulp van deze handleiding bereikt u in drie stappen een VPN verbinding: 
1.    Het VPN programma installeren/downloaden. 
2.    Uw persoonlijke certificaat toevoegen.  
3.    Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord welke u via de telefoon ontvangt. 
 
U vindt de handleiding voor de verschillende apparaten onder aparte kopjes: laptop, tablet en 
smartphone. Zie inhoudsopgave. 
 

Laptop 
 

Ga eerst na welk besturingssysteem uw laptop gebruikt (vb. Windos7, Windows 8, Mac OS X, Linux, 
etc). Ga naar > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem. Controleer of het de 32-bit of 
64-bit variant betreft. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een Windows 8, met de 64-bit variant. 

 
 

Volg daarna de stappen die horen bij het juiste besturingssysteem.   
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Windows 8 

Installatie OpenVPN GUI: 

1. Download de OpenVPN GUI via deze link: 
http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 
Voor Windows 8 systemen is de Windows Installer (64-bit) meestal de juiste optie. Kies de 
variant die u net heeft opgezocht. 
 

 
 

2. Klik op de link en klik op ‘bestand opslaan’. 

 
 

3. U krijgt nu de melding in beeld: ‘Wilt u het programma toestaan wijzigingen aan deze computer 
aan te brengen’. Kies ‘Ja’. 
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4. De volgende vensters openen zich. Klik achtereenvolgens op ‘Next’, ‘I Agree’ en ‘Next’. 
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5. Het onderstaande venster opent. Controleer waar het programma wordt opgeslagen, meestal 
is dit C:\Program Files\OpenVPN. Eventueel kan dit ook C:\Program Files (x86)\OpenVPN zijn. 
Dit is van belang voor uw configuratie. Klik op ‘Install’. 

 
 
Inrichten OpenVPN met persoonlijk certificaat: 

1. Download het certificaat uit uw mail. Kies van de twee bijlage het .ovpn bestand.  

 
  

mailto:mobielwerken@menscentraal.com


 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via mobielwerken@menscentraal.com.  
 

2. Vink de radio button ‘Bestand opslaan’ aan. Klik op ‘Ok’. 

 
 

3. Ga naar downloads.  

 
 

4. Selecteer het document en kopieer deze naar de configuratie map van OpenVPN: 

 
 
  

mailto:mobielwerken@menscentraal.com


 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via mobielwerken@menscentraal.com.  
 

Alle configuratie bestanden met de .ovpn extensie worden automatisch opgepikt door OpenVPN. 
 
Let op! 
OpenVPN GUI moet als Administrator gestart worden (zie afbeelding). 
 
Om OpenVPN GUI altijd als Administrator uit te voeren kan je dit aanpassen in de eigenschappen van 
de OpenVPN GUI. Klik met de rechtermuisknop op het OpenVPN GUI desktop icoon en selecteer 
Eigenschappen (Properties), Klik vervolgens in het tabblad snelkoppeling (Shortcut) op de 
Geavanceerd.. (Advanced..) knop. Selecteer in het scherm dat opent de optie Als administrator 
uitvoeren (Run as administrator) en klik op OK. 
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Verbinding maken 

1. U start de OpenVPN GUI door dubbel te klikken op het icoon op uw bureaublad (zoals 

hierboven beschreven). 

2. Er verschijnt dan een icoontje rechts onder in de taakbalk van uw computerscherm met een 

slotje (zie afbeelding). 

 
3. Klik met uw rechter muisknop op dit icoontje.  Nu verschijnt de naam van uw persoonlijke 

certificaat. Ga met de muis naar uw certificaat, dan verschijnt er een nieuw scherm met de 

mogelijkheid ‘Verbind’. Klik op ‘Verbind’.   

 
4. Het onderstaande scherm verschijnt. Hier kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord welke u via de sms heeft ontvangen. 

  
5. Wanneer het icoontje groen kleurt is er verbinding en kunt u via de website 

www.menscentraal.com inloggen op MensCentraal. 
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Windows 7 

Installatie OpenVPN GUI: 

1. Download de OpenVPN GUI via deze link: 
http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 
Voor Windows 7 systemen is de Windows Installer (32-bit) meestal de juiste optie. Kies de 
variant die u net heeft opgezocht. 

 
 

2. Open de download en klik op ‘bestand opslaan’. 
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3. U krijgt nu de melding in beeld: ‘Wilt u het programma toestaan wijzigingen aan deze computer 
aan te brengen’. Kies ‘Ja’. 

4. De volgende vensters openen zich. Klik achtereenvolgens op ‘Next’, ‘I Agree’ en ‘Next’. 
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5. Het onderstaande venster opent. Controleer waar het programma wordt opgeslagen, meestal 
is dit C:\Program Files\OpenVPN. Eventueel kan dit ook C:\Program Files (x86)\OpenVPN zijn. 
Dit is van belang voor uw configuratie. Klik op ‘Install’. 

 
 
Inrichten OpenVPN met persoonlijk certificaat: 

1. Download het certificaat uit uw mail. Kies van de twee bijlage het .ovpn bestand.  
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1. Vink de radio button ‘Bestand opslaan’ aan. Klik op ‘Ok’. 

 
 

2. Ga naar downloads.  

 
 

3. Selecteer het document en kopieer deze naar de configuratie map van OpenVPN: 
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Alle configuratie bestanden met de .ovpn extensie worden automatisch opgepikt door OpenVPN. 
 
Let op! 
OpenVPN GUI moet als Administrator gestart worden (zie afbeelding). 
 
Om OpenVPN GUI altijd als Administrator uit te voeren kan je dit aanpassen in de eigenschappen van 
de OpenVPN GUI. Klik met de rechtermuisknop op het OpenVPN GUI desktop icoon en selecteer 
Eigenschappen (Properties), Klik vervolgens in het tabblad snelkoppeling (Shortcut) op de 
Geavanceerd.. (Advanced..) knop. Selecteer in het scherm dat opent de optie Als administrator 
uitvoeren (Run as administrator) en klik op OK. 
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Verbinding maken 

1. U start de OpenVPN GUI door dubbel te klikken op het icoon op uw bureaublad (zoals 

hierboven beschreven). 

2. Er verschijnt dan een icoontje rechts onder in de taakbalk van uw computerscherm met twee 

rode computer schermen(zie afbeelding). 

 
3. Klik met uw rechter muisknop op dit icoontje.  Nu verschijnt de naam van uw persoonlijke 

certificaat. Ga met de muis naar uw certificaat, dan verschijnt er een nieuw scherm met de 

mogelijkheid ‘Verbind’. Klik op ‘Verbind’.   

 
4. Het onderstaande scherm verschijnt. Hier kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord welke u via de sms heeft ontvangen. 

  
5. Wanner het icoontje groen kleurt is er verbinding en kunt u via de website inloggen op 

MensCentraal. 
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Mac OS X 

 
1. Downloaden Tunnelblick. 
http://code.google.com/p/tunnelblick/ 
Voor de meeste Mac OS X releases is de Tunnelblick Stable Release de gewenste download optie. 
Voor heel recente Mac OS X releases is de Tunnelblick Beta Release de juiste optie. De instructies 
op de Tunnelblick download pagina beschrijven de juiste versie voor de betreffende Mac OS X 
release. 

2. Tunnelblick Connectie toevoegen:  

1. Maak ergens een folder aan (mag ook op het desktop);  

2. Geef de folder de naam zoals je die wilt terugzien in Tunnelblick als naam van de 
verbinding. (Als je dit niet doet, krijg je een standaard naam. Deze is achteraf nog te 
wijzigen);  

3. Verplaats de ontvangen .conf en .ovpn bestanden in deze folder;  

4. Voeg vervolgens de extensie .tblk toe aan het einde van de folder naam. (Bevestig dat je 
dit wilt, daarna wijzigt het icon van de folder in die van een Tunnelblick VPN 
Configuration).  

5. Dubbelklik vervolgens op de zojuist aangemaakte file. De nieuwe connectie zal vervolgens 
worden toegevoegd aan Tunnelblick OpenVPN. 

 
 

Linux 

1. OpenVPN is gepackaged voor vrijwel alle Linux distributies en kan met het distributie specifieke 
package management systeem geïnstalleerd worden. 

 
Een GUI is niet vereist voor OpenVPN management, maar NetworkManager heeft een OpenVPN 
plugin die dat mogelijk maakt. 

 
2. Verplaats het .conf bestand, uit de email die u heeft ontvangen, naar /etc/openvpn/ 

 
Alle configuratie bestanden met de .conf extensie worden automatisch opgepikt door OpenVPN. 
 
Het is verstandig het VPN alleen on-demand te starten, door de default instelling zal OpenVPN alle 
VPNs starten met een .conf bestand in de map /etc/openvpn/. 
 
Bewerk /etc/default/openvpn en deactiveer de AUTOSTART regel: 
AUTOSTART="none" 
Met het OpenVPN init script kunnen de geconfigureerde VPN’s dan individueel gestart en gestopt 
worden: 
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service openvpn start lostlemon 
service openvpn stop lostlemon 
 
Debian / Ubuntu / Mint 

sudo aptitude install openvpn network-manager-openvpn 
 
Gentoo 

sudo emerge net-misc/openvpn net-misc/networkmanager-openvpn 
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Tablet 
Ga eerst na welk besturingssysteem uw tablet gebruikt; iOS, Android of Windows.  

iOS (iPad) 

1. Ga naar de App Store, zoek de applicatie ‘OpenVPN Connect’ van OpenVPN Technologies en 

klik op ‘installeren’. 

 
2. Na installatie ontvangt u een e-mail. Open deze e-mail op uw iPad in de mail app. 
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3. Klik op het bijgevoegde bestand in de e-mail, genaamd ‘.opvn’ en kies vervolgens de optie 

‘Open met OpenVPN’. 

 

De Open VPN Connect app start automatisch op en het profiel verschijnt in de app.  

4. Klik op het groene ‘plus’ icoontje, rechts onderaan het scherm om een persoonlijk account te 

maken.  
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5. Voer uw VPN gebruikersnaam en wachtwoord in welke u via een sms heeft ontvangen. 

 
6. Zet de ‘save’ optie uit, zodat uw login gegevens niet worden opgeslagen. Dit doet u door de 

‘save’ knop naar links te schuiven, zodat de groene kleur verdwijnt. 

7. Maak vervolgens verbinding met de VPN Client door de knop ‘Connection’ aan te zetten. U 

weet dat u verbinding heeft als de ‘Connection’ knop groen kleurt.  
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Zodra u verbonden bent ziet u de nieuwe status ‘Connected’ en ook een VPN statusbalk icoon. 

U kunt op het + symbool klikken voor meer informatie over uw verbinding. 

8. Ga via uw internet browser naar www.menscentraal.com en klik op de button ‘Inloggen in 
MensCentraal’. 

9. Log in met uw persoonlijke inloggegevens voor MensCentraal. 

10. Veel succes!  

Android 

Zie uitleg voor de smartphone Android. 

Windows 

Wanneer u een Windows tablet gebruikt neem dan contact op via 
mobielwerken@menscentraal.com. 
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Smartphone 

 

iOS (iPhone) 

Zie uitleg voor de tablet iOS (iPad). 

Android 

1. Ga naar de Play Store, zoek de applicatie ‘OpenVPN Connect’ van OpenVPN Technologies en 

klik op ‘installeren’ en vervolgens op ‘accepteren’. De applicatie wordt vervolgens gedownload. 

2. U heeft een e-mail van ons ontvangen met de titel ‘Uw Mobiel Werken Open VPN configuratie’. 

Open deze e-mail op de smartphone waar u de VPN cliënt zojuist heeft gedownload (Afb. 1).  

            

Afb. 1      Afb. 2 

 

 

 

3. U vindt in de bijlage van deze mail een .opvn bestand. Klik op de drie blokjes rechts in deze bijlage 

en vervolgens op ‘opslaan’ (Afb. 2). 
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4. Ga terug naar uw Open VPN Connect applicatie. Ga naar de instellingen  ‘Import’  ‘Import 

Profile from SD card’  ‘download’  selecteer het .opvn bestand en klik op ‘select’. U komt nu 

in het inlogscherm terecht. 

    
 

5. U heeft een sms van ons ontvangen met 

uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

Zoek deze op en voer de gegevens in op 

het inlogscherm van de Open VPN 

Connect applicatie. 

6. Zorg dat u het vakje ‘save’ NIET heeft 

aangevinkt.  

7. Druk op ‘connect’.  

8. Ga via uw internet browser naar 

www.menscentraal.com en klik op de 

button ‘Inloggen in MensCentraal’. 

9. Log in met uw persoonlijke inloggegevens 

voor MensCentraal. 

10. Veel succes!  
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Windows 

Wanneer u een Windows telefoon gebruikt neem dan contact op via 
mobielwerken@menscentraal.com. 
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