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Situatieschets 

• Wanneer u een Gmail-account wilt gebruiken in Loonmail, dan dient u tweestaps-verificatie 

(2FA) te gebruiken in uw Gmail-account. Loonmail werkt daarna met een app-wachtwoord 

die u ook in uw Gmail-account kunt aanmaken.  

 

• In deze uitleg vertellen we u hoe dit u instelt. 

 

• Voor alle duidelijkheid: deze wijziging betreft alleen de gebruikers van LoonMail met een 

Gmail-account.   

 

Het gaat dus niet om uw werknemers met een Gmail-account, en ook niet om de cliënten 

van een administratiekantoor met een Gmail-account. Die werken immers niet zelf met Loon.  

Tweestaps-verificatie (2FA) aanzetten Google-account 

Ga naar uw Google-account en klik op ‘Je Google-account’ beheren: 

 

 
Afbeelding: Google-account, Beheren 
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Ga vervolgens naar ‘Beveiliging’: 

 

 
Afbeelding: Google-account, Beveiliging 

 

Ga nu naar ‘Verificatie in 2 stappen’ (deze staat nog uit): 

 

 
Afbeelding: Google-account, Verificatie in 2 stappen 

 

Klik in het scherm dat thans verschijnt op ‘Aan de slag’:  

 

 
Afbeelding: Google-account, Aan de slag 
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Log in: 

 

 
Afbeelding: Google-account, Log in 

 

Code via uw mobiel 

Geef uw telefoonnummer op (mobiel). Daar wordt door Google een code naartoe gestuurd 

en die kunt u invoeren: 

 

 
Afbeelding: Google,code naar uw mobiele telefoon  
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Dan kan nu de tweestaps-verificatie (2FA) aangezet worden (rechts onderin): 

 

 
Afbeelding: Google, tweestaps-verificatie (2FA) aanzetten 

 

Klaar. De tweestaps-verificatie (2FA) voor uw Google-account is nu ingeschakeld.  

 

App-wachtwoord voor LoonMail 

We zijn er nog niet helemaal want LoonMail zal nog steeds niet werken. Er kan namelijk niet 

zomaar ingelogd worden met het standaard (= ‘oude’) wachtwoord. Daarom moet er in uw 

Google-account ook nog een speciaal (= ‘nieuw’) app-wachtwoord aangemaakt worden voor 

LoonMail.  

 

Ga daartoe in uw Google-account naar ‘App-wachtwoorden’: 

 

 
Afbeelding: Google-account, App-wachtwoord  
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Kies nu voor ‘Anders’: 

 

Afbeelding: Google-account, App-wachtwoord, Anders 

 

Noem het bijvoorbeeld ‘Loonmail’. Klik daarna op ‘Genereren’:  

 

 
Afbeelding: Google-account, App-wachtwoord, Genereren 

 

Wachtwoord Google kopiëren naar LoonMail 

Kopieer het door Google gegenereerde wachtwoord. NB De spaties zijn geen onderdeel van 

het wachtwoord. Klik daarna op ‘Klaar’:  
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Afbeelding: Google-account, App-wachtwoord, Kopiëren 

 

Voer het gekopieerde wachtwoord in bij het tabblad ‘LoonMail’ (bij de ‘Persoonlijke 

instellingen’):  

 

 
Afbeelding: Loon, LoonMail, Wachtwoord kopiëren 

 

Versturen test-e-mail uit Loon 

De test-e-mail kan nu verzonden worden. Die test zou in orde moeten zijn:  

 

 
Afbeelding: Loon, LoonMail, Versturen test-e-mail 

 

Klaar! 

U hebt nu ook een app-wachtwoord in Google aangemaakt en die in LoonMail gekopieerd. 

Uw tweestaps-verificatie (2FA) had u daarvóór reeds geregeld.  

 

U kunt na 30 mei 2022 gebruik blijven maken van uw Gmail-account voor LoonMail.  

 
 

 

 


