Wat als het (nog) niet
lukt om in te loggen
in 'Mijn RSD'?

Handleiding

In deze handleiding vertellen we u graag hoe
‘Mijn RSD’ werkt. ‘Mijn RSD’ is een digitale
omgeving, die u terugvindt op de homepage
van de RSD (www.rsdkrh.nl). In slechts
10 stappen kunt u uw jaaropgave en
uitkeringsspecificatie via 'Mijn RSD'
digitaal bekijken en downloaden.

Stap 1

DigiD

Stap 2	Hoe log ik in bij
‘Mijn RSD’?

Om ‘Mijn RSD’ te kunnen gebruiken, heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen
DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de website www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u
inloggen op de websites van de overheid. Houd er rekening mee dat het aanvragen
van een DigiD enkele dagen kan duren. De Formulierenbrigade kan u helpen bij het
aanvragen van een DigiD.

Allereerst: open op de computer de website van de Regionale Sociale Dienst:
www.rsdkrh.nl. U ziet vervolgens onderstaand scherm. Helemaal bovenaan
(rechtsboven) vindt u de knop ‘Mijn RSD’. Daar klikt u op.

Hierna komt u automatisch in het volgende scherm (zie hieronder) en klikt u op
‘Inloggen met DigiD’.
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Daarna komt u in het DigiD inlog scherm waar u met uw gebruikersnaam en
wachtwoord kunt inloggen. Vul deze in en klik op ‘Inloggen’.

Bent u ingelogd? Dan ziet u onderstaand scherm, met daarop twee tegeltjes:
• Mijn Gegevens
• Mijn Inkomen

Wanneer u klikt op het tegeltje ‘Mijn Inkomen’ dan komt u in een nieuw
scherm.
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Stap 3	Scherm ‘Mijn
Inkomen’

Stap 4	Uitkerings-

specificatie

Op het scherm ‘Mijn Inkomen’ kunt u kiezen tussen de tegeltjes
‘Uitkeringsspecificatie’ en ‘Jaaropgave’.

Wanneer u klikt op het tegeltje ‘Uitkeringsspecificatie’, dan komt u op onderstaand
scherm terecht. U kunt de periode (maand) kiezen waar u uw specificatie van wilt
hebben. Dit doet u door de gewenste periode aan te klikken.
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Heeft u de door u gewenste periode gekozen? Dan verschijnt het onderstaande
scherm.

Stap 5	Totale

maandoverzicht

Stap 6	Printen /

bestand opslaan

Wilt u het totale overzicht van deze maand zien? Dan klikt u op ‘Details’ en ziet u
onderstaand scherm.

Door te klikken op de knop ‘Print’ kunt u uw specificatie uitprinten. Wilt u het
bestand opslaan? Daar gebruikt u ook de knop ‘Print’ voor.
Wanneer u op deze knop klikt, kunt u kiezen uit verschillende opties.
Eén van de opties waaruit u kunt kiezen is: ‘bestemming wijzigen’. Hier klikt u op.
Vervolgens verschijnt de optie: ‘opslaan als pdf’. Door hier op te klikken, slaat u het
document op als pdf.
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Stap 7	Terug naar

beginscherm?

Stap 8	Jaaropgave

Via Home kunt u hierna weer terugkeren naar het beginscherm.

Wilt u uw jaaropgave bekijken? Klik dan op het tegeltje ‘Jaaropgave’ (zie hierboven).
Vervolgens kunt u het betreffende jaar kiezen (zie hieronder).
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Wilt zien hoe uw jaaropgave is opgebouwd? Klik dan op de knop ‘Details’. Deze knop
vindt u helemaal rechtsonder.

Vervolgens ziet u hoe uw jaaropgave is opgebouwd.

Stap 9 P rinten/bestand
opslaan

Stap 10 Bent u klaar met
‘Mijn RSD’?

Door te klikken op de knop ‘Print’ kunt u uw specificatie uitprinten. Wilt u het
bestand opslaan? Daar gebruikt u ook de knop ‘Print’ voor.
Wanneer u op deze knop klikt, kunt u kiezen uit verschillende opties.
Eén van de opties waaruit u kunt kiezen is: ‘bestemming wijzigen’. Hier klikt u op.
Vervolgens verschijnt de optie: ‘opslaan als pdf’. Door hier op te klikken, slaat u het
document op als pdf.

Als u klaar bent met ‘Mijn RSD’ is het verstandig om uit te loggen.
Dit kunt u doen door rechts bovenin op ‘Uitloggen’ te klikken.

SAMEN
VERDER
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