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De (digitale) dienstverlening van de RSD
staat niet stil. Er kunnen online steeds
meer zaken direct aangevraagd worden.
Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld het
online aanvragen van minimaregelingen
en individuele inkomenstoeslag. Maar
ook het indienen van een aanvraag
bijzondere bijstand en aanvraag
levensonderhoud kan tegenwoordig
digitaal.

Mijn RSD
Sinds 1 oktober 2018 is het mogelijk om
via ‘Mijn RSD’ uw uitkeringsspecificatie
en jaaropgaaf online te bekijken en te
downloaden. Hiermee zetten wij een
nieuwe stap in de ontwikkelingen op het
vlak van (e-)dienstverlening.
De RSD vindt het belangrijk dat iedereen
- met of zonder beperking - informatie
digitaal kan bekijken.

Maar wat als ik niet goed
overweg kan met de computer?
Wanneer u niet goed met de computer
overweg kunt, kan onze Formulierenbrigade u hierbij helpen. Zij kunnen
bijvoorbeeld helpen met het aanmaken
van een DigiD, of ondersteunen bij het
doorlopen van digitale systemen.
Wilt u geen DigiD? Of lukt het u echt niet
om met de computer om te gaan? Ook dan
biedt de Formulierenbrigade hulp.

Contact
Er zijn op verschillende locaties
spreekuren van de Formulierenbrigade
waar we u kunnen helpen. Bellen of
mailen kan ook: (030) 692 95 04 /
formulierenbrigade@rsdkrh.nl.

Lokale spreekuren
Formulierenbrigade

Gemeente

Adres

Telefoon

Inloop/afspraak

Zeist

Werkplein Kromme
Rijn Heuvelrug
Het Rond 6e
Zeist

030-692 95 04

Vrije inloop iedere maandag
t/m donderdag van 9.00 tot
14.30 uur en vrijdag van 9.00
tot 12.30 uur.

Wijkservicepunt Noord
Johan van
Oldebarneveldlaan 103
Zeist

030-695 11 52

Elke donderdag vrije inloop
van 9.00 tot 12.00 uur.

Cultuurhuis Pléiade
Kerkplein 12
Doorn

0343-56 58 00

Elke donderdag vrije inloop
van 10.00 tot 12.00 uur.

de Bibliotheek
Buzziburglaan 1
Driebergen

0343-56 58 00

Iedere dinsdag vrije inloop
van 10.00 tot 11.30 uur.

Loket Wijk
Karel de Grotestraat 65
Wijk bij Duurstede

0343-47 30 70

Iedere dinsdag vrije inloop
van 13.00 tot 16.30 uur.

Utrechtse
Heuvelrug

Wijk bij
Duurstede

3

Het Rond 6e, Zeist
Postbus 13
3700 AA Zeist
T 030 692 95 00
F 030 692 95 14
E info@rsdkrh.nl
W www.rsdkrh.nl
B NL72 BNGH 028.5121634

Kijk voor meer informatie op www.rsdkrh.nl
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