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AFAS Pocket APP 

Wat is de AFAS Pocket APP? 
De AFAS Pocket APP is de mobiele versie van de Insite omgeving die je op de 

computer kunt benaderen. Met de AFAS Pocket app heb je altijd en overal 
toegang tot je eigen gegevens zoals loonstrookjes, jaaropgaven en je eigen 

dossier. Je kunt verzuimaanvragen insturen en je openstaande taken afhandelen. 
Met de Pocket app heb je het snel en gemakkelijk geregeld. Ervaar de voordelen 
van de APP! 

 Hoe werkt de AFAS Pocket APP? 
Om de APP te kunnen gebruiken moet je deze instaleren op je mobiel (of tablet) 

volg daarvoor de volgende stappen: 
1. Download de app via de App Store (iPhone) of Google Play (Android) 

2. Open na het downloaden de APP en klik op “Aanmelden” OF klik op “ik heb 

een QR code” en scan de onderstaande QR code:   

 

3. Vul in het volgende scherm jouw Liberein emailadres in inclusief @liberein.nl. 

(in de meeste gevallen is jouw emailadres als volgt opgebouwd: 

roepnaam.achternaam@liberein.nl) 

4. Vul in het vakje eronder de omgevingssleutel in: 

o YR2PJD (als je de QR code hebt gebruikt staat de code al voor je ingevuld) 

5. Klik vervolgens op “aanmelden” 

6. Je krijgt nu een emailbericht op je Liberein email met een eenmalige code. 

7. Ga naar https://mail.liberein.nl en login op je webmail om de toegezonden 

mail te openen. In de mail staat de code en als je op hetzelfde apparaat waar 

je de APP hebt geinstalleerd ook de mail hebt geopend kan je op de code in 

de mail klikken, de AFAS Pocket APP opent zich dan automatisch. Heb je de 

mail op een ander apparaat geopend, typ dan de code over in de APP. 

 Als je geen bericht gekregen hebt, neem dan contact op met de AFAS-

 Helpdesk  helpdeskafas@liberein.nl 

8. Vul vervolgens een eigen bedachte pincode in waarmee je AFAS-Pocket wilt 

beveiligen. 

 

9. Klaar! Je kunt nu gebruikmaken van de AFAS Pocket APP! Veel plezier! 
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