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Instructie inloggen Sportal met AFAS Pocket APP 
Onze software leverancier AFAS heeft een extra beveiligde manier van inloggen doorgevoerd. Het 

inloggen met twee-factorauthenticatie via sms is met ingang van 1 januari 2022 gestopt. Dit heeft 

als belangrijkste reden het beschermen van al onze data. Sms is namelijk kwetsbaar voor 

onderschepping. Vanaf 1 januari 2022 is het Sportwerkgever Fryslân portal: Sportal dan ook 

alleen nog toegankelijk via de AFAS pocket app. 

1. Ga naar het Sportal Het aanmeld-scherm verschijnt. 

2. Vul je e-mailadres in*. 

 

* Weet je je inloggegevens niet meer? Jouw gebruikersnaam is je opgegeven e-mailadres bij 

Sportwerkgever Fryslan. Voor overige vragen neem contact op met de helpdesk van Sportwerkgever 

Fryslân 0513- 630 661.  

  

3. Klik op ‘Volgende’.  

4. Je ziet een melding dat je je nog niet eerder hebt aangemeld.  

5. Klik op ‘Aan de slag’.  

6. Je ontvangt een e-mailbericht met een bevestigingscode na enkele minuten. Deze e-mail 

kan ook in je ongewenste- of junkmail terechtkomen.  

https://80154.afasinsite.nl/sportal/
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Heb je het e-mailbericht niet ontvangen, neem dan contact op met de helpdesk 0513-

630661.  

7. Vul de code in op de volgende pagina. 

8. Klik op ‘Volgende’.  

9. Vul een sterk wachtwoord in.  

 a. Aan welke eisen moet het wachtwoord voldoen?  

  i. De lengte is minimaal 12 tekens  

  ii. Je hebt het wachtwoord niet eerder gebruikt  

  iii. Het wachtwoord bevat niet een deel van je e-mailadres  

  iv. Het wachtwoord komt niet voor op de lijst van gelekte wachtwoorden 

 

10. Klik op ‘Volgende’.  

11. Vul je telefoonnummer in als dit niet automatisch verschijnt. Als je zelf een nummer 

invult, wordt dit niet vastgelegd in het Sportal. Geef een nieuw nummer dus altijd nog aan 

ons door. 

12. Klik op ‘Volgende’.  

13. Bevestig de SMS-code die je op je telefoon ontvangt. 

14. Klik op ‘Volgende’.  

Twee-factor authenticatie activeren 

In de volgende stappen gaan we de twee-factorauthenthicatie activeren met behulp van de AFAS 

Pocket APP. 

1. Vul je e-mailadres in. 

2. Klik op ‘Volgende’. 

 

 

3. Vul in het volgende scherm de bevestigingscode in die je via de e-mail hebt ontvangen en 

klik op ‘Volgende’. 
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4. Vervolgens ontvang je een sms. Vul de bevestigingscode die je via SMS hebt ontvangen 

vervolgens in en klik op ‘Volgende’. 

 

 

5. Kies in het volgende scherm voor “Inloggen met notificatie via AFAS Pocket (aanbevolen).  

 

6. Pak je smartphone en download AFAS Pocket uit de App Store of Google Play.  

 

7. Klik op ‘Volgende’. 



sportfryslan.nl  

 

 

 

8. Open de AFAS Pocket app op je telefoon en scan de code door op “tik hier om te scannen 

te klikken op je telefoon. Open je AFAS Pocket voor de eerste keer, dan zie je dit scherm. 

 

9. Tik vervolgens op het scherm om de scanner te openen. 

 

Geeft je smartphone de volgende melding: AFAS Pocket wil toegang tot de camera klik dan 

op OK. 

 

Per ongeluk geweigerd of zie je een wit scherm? Verleen dan toegang tot de camera via de 

instellingen van jouw smartphone.  

 

 

 

Is de QR-code op je computer verlopen? Klik dan op: Toon nieuwe code voor nieuwe QR-

code 

 

Een groen vinkje geeft aan dat je smartphone succesvol is gekoppeld. Je ziet in AFAS 

Pocket nu onderstaand scherm met een 6-cijferige code. Verwijder deze code niet! Dit 

betekent dat AFAS Pocket gebruikt kan worden voor Twee-factorauthenticatie. 
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Ga hieronder verder om de extra mogelijkheden van de AFAS Pocket APP te activeren. 

Extra mogelijkheden AFAS Pocket APP activeren 

 

Om naast het veilige inloggen ook gebruik te kunnen maken van de extra mogelijkheden van de 

app om bv je loonstrook (voor medewerkers) of factuur (voor sportverenigingen) in te zien en 

taken af te handelen activeren we in de volgende stappen deze functionaliteiten. 

 

 In het scherm waar je de 6-cijferige code ziet klik je rechtsboven op het tandwiel. 

 Kies vervolgens “activeer alle functionaliteit”. 

 Voer in het volgende scherm je e-mailadres in en voer vervolgens de volgende 

code (omgevingssleutel) 6P847P in en klik op aanmelden (krijg je dit scherm niet 

klik dan op “anders aanmelden”). 

 Vul in het volgende scherm de eenmalige activatiecode in die je via de e-mail hebt 

ontvangen en klik op activeren.  

 In het volgende scherm kun je een persoonlijke pincode instellen waar je de AFAS 

Pocket App voortaan mee opent. Herhaal de pincode. 

 Na het instellen volgt een korte instructie en kun je extra mogelijkheden van de 

app inzien en gebruiken. 

 

Het is gelukt! Als je nu inlogt op het Sportal verschijnt onderstaand scherm op je computer. Via 

AFAS Pocket kun je vervolgens toestemming geven om in te loggen. De AFAS Pocket App kun je 

gebruiken voor het afhandelen van taken en het inzien van je loonstrook (facturen) en 

persoonlijke gegevens. Je kunt hiervoor en voor alle andere zaken ook nog steeds het Sportal 

gebruiken zoals je dit gewend was.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén klik en klaar! 

https://80154.afasinsite.nl/sportal/
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