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Inloggen op loket.nl
Via https://online.loket.nl/Vsp.prd.Loket.New/ kunt u inloggen op de online 
applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

 
Vul hier uw gebruikersnaam, 
wachtwoord en veiligheidscode in. 
De veiligheidscode is de getallenreeks 
op het inlogscherm. Is deze moeilijk 
te lezen, klik dan nogmaals op login 
om een nieuwe getallen reeks op te 
roepen. 

Let op: Als u voor de eerste keer inlogt, wijzig dan direct uw wachtwoord. 

Wijzigen wachtwoord

1. Ga met de cursor op het tandwieltje   onder uw gebruikersnaam staan. 
2. Er verschijnt nu een menu met de optie wijzig wachtwoord. 
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https://online.loket.nl/Vsp.Demo.Loket.New
https://stream.loket.nl/videos/video/169/
https://stream.loket.nl/videos/video/169/
https://stream.loket.nl/videos/video/176/
https://stream.loket.nl/videos/video/176/
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Startscherm Applicatie
Het startscherm van de applicatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. De informatiebalk

1. De informatiebalk: Aan linkerkant ziet u bij welke onderneming u bent ingelogd en indien  
van toepassing welke medewerker u hebt geselecteerd. Aan de rechterkant ziet u uw   
gebruikersnaam met daaronder een “tandwiel”. Ga met de cursor over het tandwiel en er  
klapt een menu uit. In dit menu kunt u de taal van applicatie wijzigen en uw wachtwoord  
wijzigen.

2. De menubalk: Als u met de cursor over de menubalk beweegt, kunt u kiezen welke functie u  
wilt selecteren.

3. Het dashboard: Vanaf het dashboard heeft u toegang tot verschillende veel gebruikte   
functies en ziet u uw signalen en mededelingen.

4. Selectie werkgever: In dit scherm selecteert u de werkgever. Door in het zoekscherm een 
nieuwe werkgever in te voeren kunt u direct een andere werkgever kiezen. De gekozen 
werkgever komt na de selectie blauw gearceerd onder het zoekscherm te staan. Door op het 
kruisje achter de geselecteerde werkgever te klikken heft u de selectie op. U kunt er ook voor 
kiezen de de lijst met werkgevers op te roepen door op het icoon  te klikken. 

5. Selectie werknemer: Wanneer er een werkgever is geselecteerd kunt u vervolgens ook een 
werknemer selecteren. Deze selectie gebeurt op dezelfde wijze als bij punt 4 omschreven 
alleen dan in het selectie scherm voor de werknemer. 

2. De menubalk

3. Dashboard

4. Selectie werkgever

Het bekijken van de loonrun kan 
door te klikken op de blauwe balk 
met “laatste goedkeurde loonrun.” 

Bekijken van loonoutput of loonaangifte
In het startscherm van loket.nl kunt u direct de loonoutput (loonstroken, run overzichten, loonstaat) 
raadplegen.

5. Selectie werknemer

http://stream.loket.nl/videos/video/172/
https://stream.loket.nl/videos/video/172/
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Invoeren variabele gegevens
In het startscherm van loket.nl kunt u direct de variabele gegevens invoeren. 

Door op browser variabele 
gegevens te klikken opent er 
een nieuw scherm hier kunnen 
de variabele gegevens per 
medewerker worden ingevoerd. 

Om de variabele gegevens in te voeren volgt u de volgende stappen:

1. Selecteer een categorie of exportset 
2. Bij periode selecteert u de periode die van toepassing is op de variabele gegevens die u gaat  
 invullen
3. Selecteer bij sortering de gewenste sortering van de medewerkers in het invoerscherm;
4. Klik op  om bovenstaande selectie te activeren
5. Voer hier de variabele gegevens in
6. U kunt de gegevens tussentijds opslaan , opslaan en het venster afsluiten   en de  
 wijzigingen annuleren en wissen .
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http://stream.loket.nl/videos/video/189/
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Toegang geven medewerker
Om een medewerker toegang te geven tot het werknemerloket, voor onder andere het online 
raadplegen van loonstroken en jaaropgaven, volgt u onderstaande stappen:

1. Selecteer de 
medewerker die u 
toegang wilt geven. 

2

4. 
Is het e-mailadres van uw 
medewerker niet gevuld dan ziet 
u het scherm zoals hiernaast. Is 
het e-mailadres wel gevuld, ga 
naar stap 7.

5. Klik op het icoon  om het e-mailadres van de medewerker in te vullen
6. Klik op het icoon  om de wijziging op te slaan
7. Klik op het icoon  om de medewerker toegang te geven

2. U komt nu op het beginscherm van de werknemer, dit niveau is te   
 herkennen aan de groene kleur. Ga naar het tabblad persoon
3. Ga met de cursor over het scherm van de dienstverband details. Er   
 verschijnen nu een aantal iconen. Klik op dit icoon 
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Downloaden Clieop03 bestand
In het startscherm van loket.nl kunt u direct het Clieop03 bestand (betaalbestand) van de laatste 
periode downloaden. 

Klik in het venster 
verloning op laatst 
goedgekeurde loonrun. 

 
In het venster dat uitklapt 
kunt u bij downloads 
kiezen voor Clieop03. 

In het popup venster kunt u vervolgens de laatste aanvullende gegevens meegeven, voordat u klikt 
op download. Het gedownloade bestand kunt u vervolgens inlezen bij uw internet bank.

https://stream.loket.nl/videos/video/177/
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Nieuwe werknemer invoeren

Om een nieuwe werknemer in 
te voeren klikt u in het venster 

werknemer/dienstverband op het icoon.

Er opent een popup scherm waar u de gegevens van de nieuwe werknemer kunt invoeren. 
De velden waar een rode streep voor staat, zijn velden die verplicht moeten worden ingevuld. 

Na het invullen van de velden, 
klikt u op het icoon om de 
gegevens op te slaan.  
Om de aanpassingen te 
annuleren klikt u op  

https://stream.loket.nl/videos/video/197/
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Werknemer selecteren

Zoek in het venster 
werknemer/dienstverband 
de werknemer op die u uit 
dienst wilt melden. 

U komt nu op het beginscherm van de werknemer, dit niveau is te herkennen aan de groene kleur. 
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Klik op het icoon  

Er verschijnt een popup scherm waarin u de werknemer uit dienst kunt melden en de reden van uit 
dienst kunt selecteren.

Klik vervolgens op het 
icoon  om de uit dienst 
melding op te slaan.  

Werknemer uit dienst melden
Ga met de cursor over het scherm van de dienstverband details. Er verschijnen nu een aantal iconen. 

https://stream.loket.nl/videos/video/196/
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Corrigeren of verwijderen datum uit dienst
Selecteer de betreffende werknemer (hoe u een werknemer selecteert leest u in het hoofdstuk 
Werknemer selecteren). 

Ga met de cursor naar de dienstverband details. Er verschijnen nu een aantal iconen in beeld.

Klik op het icoon  

In het popup scherm dat nu verschijnt kunt u de datum uit dienst corrigeren of verwijderen. Als u de 
datum uit dienst wilt verwijderen moet u bij de reden nvt selecteren. 

Klik vervolgens op 
het icoon  om de 
wijziging op te slaan.  

https://stream.loket.nl/videos/video/186/
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Filters
Toepassen Filter
Om een bepaalde groep werknemers met gelijke kenmerken te selecteren kunt u het filter 
gebruiken. 

Klik op het icoon

U kunt de groep werknemers samenstellen in het popup scherm dat zich opent door een keuze 
te maken uit de verschillende opties die hier verschijnen. 

Klik op het icoon  om 
het filter te activeren. 

De rode kleur van het icoon 
van het filter geeft aan dat 
er een filter actief is.

Uitzetten Filter
Om het geselecteerde filter uit te zetten klikt u op het rood gekleurde icoon. Zie het venster 
hierboven. In het popup scherm dat verschijnt klikt u onderaan op het icoon om het filter uit te zetten. 

Klik op het icoon  om het 
ingestelde filter uit te zetten.

https://stream.loket.nl/videos/video/188/
https://stream.loket.nl/videos/video/187/
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Signalen en mededelingen

Op het beginscherm vindt 
u alle belangrijke signalen 
en mededelingen rondom 
salaris en personeel.

1. Als u een signaal of mededeling gezien heeft, kunt u dit aanvinken in het vak ervoor. 
2. Klik vervolgens op het icoon  om het signaal of de mededeling op gezien te zetten. 
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https://stream.loket.nl/videos/video/194/

