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Reden: Met virtuele machines kun je meerdere taken uitvoeren op één 
computer. 

De virtuele machines zijn van elkaar gescheiden. Je kunt dus werk en privé 
naast elkaar op een computer doen zonder dat de data (emailgegevens, 
browsergeschiedenis zoals cookies) vermengd worden. 

PS: Ik ben wel van mening dat je (Belastingdienst)werk zoveel mogelijk 
(lees: uitsluitend) op je DWB moet doen. 

Virtuele machines 
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• Download en installeer een virtualisatie programma; 

• download en installeer een machine; 

• update de virtuele machine en ga aan het werk. 

 

Deze eerste Webinar gaat alleen over het downloaden en installeren van de  
VMware Player. 

Stappenplan 
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• Er zijn twee bekende virtualisatieprogramma's: 

• VMware (https://www.vmware.com/) 

• VirtualBox (https://www.virtualbox.org/) 

• Beide programma's zijn (voor particulier gebruik) gratis. 

• Ik heb meer ervaring met VMware, daarom gebruik ik dat programma. 
Bovendien wordt VMware (Horizon) ook gebruikt voor het Forensisch 
Domein. 

Software downloaden 
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Surf naar https://www.vmware.com/ 
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• Open de map met de download van VMware Player. 

• Scan het gedownloade programma op virussen - ALTIJD! 

• Dubbelklik op het programma en de installatie start 

• Mogelijk moet je de computer opnieuw opstarten. 

• Geen enhanced keyboard 

• Automatische updates kun je aanlaten 

• Ik schakel het customer programma uit 

• Shortcuts: naar eigen smaak 

VMware installeren 
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• Start de VMware Player 

• Gebruik de optie: 
Use VMware Workstation 15 Player for free for non-commercial use 

• Wijs de update naar Workstation Workstation 15 Pro af (Skip this Version) 
Dat is de betaalde versie! 

• Je bent nu klaar om een virtuele machine te maken. 

• Je maakt een virtuele machine met 
Create a New Virtual Machine 

 

VMware starten 
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•  Jan Chris Klein Essink 

•  djc.klein.essink@belastingdienst.nl 

 

Vragen en feedback 
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