
Compatibiliteitsweergave inschakelen 
 
 
De instelling ‘Compatibiliteitsweergave’ kunt u op de volgende manieren inschakelen.  

 
Optie 1. Via een klik op het icoontje van de compatibiliteitsweergave 
Optie 2. Via het menu Extra  Instellingen voor de compatibiliteitsweergave 

Optie 3. Via het tandwielicoontje rechts bovenin het scherm van Internet Explorer  (versie 10 en 
hoger) 

 
 
Optie 1. 

Klik dan in de webadresbalk op het icoontje wat lijkt op een verscheurd papiertje  .  

 
Daarmee activeert u de compatibiliteitsweergave en zet,  door er nogmaals op te klikken, deze ook weer uit. 
Wanneer deze grijs is, is de optie uitgeschakeld. En als deze de kleur blauw krijgt (zie bovenstaande afbeelding) 
dan wordt deze optie ingeschakeld.  

 
Bovenstaand is een manier om de juiste weergave te krijgen en zo weer goed te kunnen werken met het systeem.  
 
Optie 2: 
Zorg ervoor dat de menu balk is ingeschakeld. Dit doe je door met je rechtermuisknop te klikken in een leeg 
gebied naast een tabblad waar bijv. google is geopend. Klik nu op ‘Menubalk’ en er volgt een vinkje. Vervolgens 
komt er een menubalk tevoorschijn. 

 
 

  



Klik hier op ‘Extra’ gevolgd door ‘Instellingen voor de Compatibiliteitsweergave’. 

 
 
Er volgt dan een scherm waarin je verschillende dingen kunt instellen. Ook kun je hier per website kiezen of deze 
wel of geen gebruik moet gaan maken van de compatibiliteitsweergave. Vink hier het onderste vakje aan ‘Alle 

websites met de compatibiliteitsweergave weergeven’. Klik vervolgens op ‘Sluiten’  

 
 
Deze keuze zorgt ervoor dat alle websites nu geladen worden binnen de compatibiliteitsweergave van Internet 
Explorer.  
  



Optie 3: 
 
Open Internet Explorer. Klik rechts bovenin op het       icoontje 
Klik vervolgens op ‘Instellingen voor compatibiliteitsweergave’ 

 
 
Er volgt een pop-up venster. Vul hier youforce.biz in en klik dan op toevoegen. 
Zorg ervoor dat de 2 vinkjes aan staan en klik vervolgens op sluiten. 

Log vervolgens in en de salarisstrook en GPB omgeving zullen nu juist worden weergegeven. 

 


