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Instructie inloggen loonstroken KENDR 

Let op, bij instellen nieuw account is je emailadres je gebruikersnaam, dus niet je oude inlognaam 

gebruiken! (verdere instructies zie pagina 2) 

Inhoud: 

1. Inloggen      pag. 1 

 Account aanmaken    pag. 2 

2. Documenten zoeken en downloaden   pag. 5 

 Documenten (loonstroken en jaaropgaven) pag. 5  

3. Nieuwe mogelijkheden    pag. 6 

 Wijzigen personalia    pag. 6 

  Inzien contractgegevens   pag. 6 

 Wijzigingen signalen    pag. 7 

  Wijzigen wachtwoord    pag. 7 

 Uitloggen      pag. 7 

4. Mobile HR app/mobiele website   pag. 7 

 

1. Inloggen 

Ga in je webbrowser naar: 

https://portaal.hrsg.nl/25000823/ 

 

Of ga naar www.kendr.nl en ga onder A (Administraties) naar de pagina Salaris Online en klik op de 

knop: inloggen Salaris Online. (het kan zijn dat de link nog verwijst naar de oude website. Typ dan 

25000823 achter de website) 

 

 

Let op, je kunt alleen bij je loonstroken komen als je naar precies deze pagina gaat (waarin het 

nummer 25000823 voorkomt). Via de algemene pagina van HR & Salaris Gemak/Exact lukt dat niet 

omdat je dan niet in onze omgeving terecht komt.  

https://portaal.hrsg.nl/25000823/
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Ter info 

De layout van de pagina wijzigt regelmatig. Mogelijk zien schermen er dus anders uit dan op 

onderstaande voorbeelden. Als je ingelogd bent zie je aan de linkerkant van het scherm “Help”. Als je 

hierop klikt kun je uitleg krijgen over de laatste wijzigingen en het gebruik van de website. 

Account aanmaken 

Om de eerste keer in te loggen hoef je niet naar de website te gaan, maar klik je op de link in de 

email die je van HR & Salaris Gemak hebt ontvangen. 

 

Inloggen 

Vul je gebruikersnaam (= email-adres)  in en klik op  “wachtwoord vergeten” of Activeer je account 

(soms moet je nog een vinkje zetten bij “Ik ben geen robot”): 

 

Je krijgt nu dit scherm. Vul je gebruikersnaam (emailadres) in en je ontvangt een mail voor de 

volgende stap 
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Klik op de link “Wachtwoord (opnieuw) instellen” in de mail. 

NB Zorg ervoor dat je binnen 1 uur na het ontvangen van deze mail op de link klikt en het proces 

verder doorloopt. (Als je dit niet binnen een uur doet vervalt de mogelijkheid je wachtwoord in te 

stellen.) Het kan voorkomen dat de mail van HR & Salaris Gemak in je spambox terecht komt. Om dit 

te voorkomen kun je het e-mailadres van HR & Salaris Gemak toevoegen aan de lijst van veilige 

afzenders: noreply@hrensalarisgemak.nl of    noreply@gemak.exact.com 

Ontvang je geen mail kijk dan eerst in je spambox en neem anders contact op met KENDR: 

Mariëlle Hanraads, 035-5315308 (maandag/dinsdag/donderdag) of per email: marielle@kendr.nl 

 

 

 

Stel je eigen wachtwoord in. LET OP! Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen: 

mailto:noreply@hrensalarisgemak.nl
mailto:marielle@kendr.nl
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 Minimaal 8 posities 

 Combinatie van cijfers en letters 

 Minstens één hoofdletter 

 Minstens één bijzonder teken als !?@# 

 

Dus bijvoorbeeld: W@chtwoord1 

 

 

Je kunt nu kiezen of je bij het resetten van je wachtwoord een sms-code wilt krijgen of de 

beveiligingsvragen wilt invullen. Over het algemeen werkt de sms-code veel makkelijker, dus ik raad 

aan die methode te kiezen. Je ontvangt dan een code op je mobiele telefoon. Voer deze in in het 

scherm en bevestig met je zojuist gekozen wachtwoord. (dat laatste is alleen nodig bij de eerste keer 

instellen) 

 

Kies je toch voor beveiligingsvragen let dan goed op, de antwoorden zijn hoofdletter- en 

spatiegevoelig. Als de beveiligingsvragen gesteld worden, bijvoorbeeld bij het resetten van je 

wachtwoord, moeten de antwoorden op exact dezelfde wijze ingevoerd worden. Neem dus 

eenvoudige antwoorden en onthoud goed hoe je ze ingevoerd hebt. 
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Afhankelijk van de instellingen van je werkgever krijg je nog het verzoek om een authenticatie-

apparaat te registreren voor de twee-factor-authenticatie. 

 

 

2. Documenten zoeken en downloaden 

Je bent nu ingelogd in HR & Salaris Gemak en hebt toegang tot je documenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het welkomstscherm staan de meest recente toegevoegde documenten.  Als je op “Documenten” 

klikt kun je alle documenten zien. In de 2e balk kun je wisselen tussen salarisstroken en jaaropgaven. 

Bij “jaar” kun je het jaar wijzingen waarvan je de documenten wilt zien. 
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Je kunt naast het document op de afbeelding van een pagina klikken om het meteen in te zien, of op 

downloaden klikken om het document op je eigen computer op te slaan: 

 

 

 

 

3. Nieuwe mogelijkheden 

Onder Jouw gegevens, Personalia kun je een adreswijziging of wijziging telefoonnummer en 

emailadres doorgeven. 

 

Onder Jouw gegevens, Arbeidsovereenkomst kun je de gegevens van je dienstverband en contract 

inzien.  

Als je bij Contract op vorige klikt kun je de historische gegevens bekijken, bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van  je salaris of het aantal uren per week dat je eerder hebt gewerkt.   
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Onder Jouw profiel, Instellingen, tabblad Document signalen kun je instellen of je een signaal wilt 

ontvangen als er nieuwe documenten zijn (loonstrook, jaaropgaaf, nieuwsbrief) Staat standaard 

aangevinkt, als je geen signaal wilt ontvangen dan zet je de vinkjes uit. 

 

 

Bij Jouw profiel, Beveiliging kun je het emailadres (= inlognaam) van je account wijzigen, je 

telefoonnummer en de wachtwoordherstelmogelijkheden (keuze tussen sms en beveiligingsvragen). 

Als je uit dienst gaat kun je over het algemeen nog inloggen tot mei van het volgend jaar, zodat je je 

jaaropgaaf kunt downloaden voor je aangifte inkomstenbelasting.  

Soms zie je ook nog de optie Verlof en verzuim en/of Declaraties, maar die is (meestal) nog niet te 

gebruiken. Als die wel van toepasisng zijn krijg je daarvoor een aparte handleiding. 

Om uit te loggen klik je op het woord “Uitloggen” onderaan de pagina. 

4. Mobiele website 

Nadat je je account op deze manier hebt geactiveerd kun je je loonstroken ook via je telefoon of 

tablet bekijken. Er was een app, maar die heeft minder mogelijkheden dan de mobiele website en is 

inmiddels niet meer te gebruiken. Hieronder de instructies van HR & Salaris Gemak. 
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Instructies HR & Salaris Gemak voor gebruik website: 
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De snelste manier om naar de juiste website (met juiste serienummer) te gaan is via www.kendr.nl, 

Administraties, Salaris Online,  

klik op de knop “Inloggen salaris online” 

Of ga in je browser naar: https://portaal.hrsg.nl/25000823/ 

 

 

http://www.kendr.nl/
https://portaal.hrsg.nl/25000823/
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