Handleiding Digitaal Klantdossier
Inloggen op het digitaal klantdossier gaat als volgt:
1. Ga naar www.elburg.nl
2. Klik aan de linkerkant op ‘Zorg, Werk en Jeugd’
3. Op de pagina Zorg, werk en jeugd ziet u aan de
rechterkant het icoontje digitaal klantdossier.
Daar dubbelklikt u op.

4. U klikt op het blauwe vlak ‘Aanmelden met DigiD’.
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5. U komt dan in een aanmeldscherm om in te loggen met uw DigiD gegevens. U vult uw inlognaam en
wachtwoord in. En klikt op ‘inloggen’.
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6. U komt nu op de startpagina van uw digitaal klantdossier. Hier vindt u o.a. informatie over wanneer
u uw gegevens uiterlijk moet doorgeven voor de uitkering. En waar u terecht kunt met uw vragen.

7. Op het tweede tabblad, ‘Gegevens bekijken’, kunt u uw gegevens inzien.
Als u aan de linkerkant klikt op ‘U zelf’, ziet u uw gegevens, zoals deze bij de gemeente Elburg
bekend zijn.

Extra
toelichting
vindt u aan
de rechterkant en
onder de
grijze
cirkels met
een
witte i
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8. Onder het kopje ‘Uitgekeerd’ ziet u wat de gemeente aan u heeft betaald.
Als u klikt op ‘Algemene bijstand’, vindt u uw uitkeringsspecificaties.
Via het printericoontje rechtsboven kunt u uw uitkeringsspecificaties uitprinten.
Als u klikt op ‘Minimabeleid’ vindt u de betalingen van bijzondere bijstand en volwassenen- /
kindpakket.
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9. Bij het tabblad ‘Zelf doen’ kunt u een aantal gegevens wijzigen en doorgeven.
Als u gegevens wilt wijzigen of doorgeven die niet in het menu onder het kopje ‘Wijzigen’ staan,
kunt u binnen 5 werkdagen een mutatieformulier invullen. Deze vindt u op www.elburg.nl (zoek op
‘mutatieformulier’). Zoals bijvoorbeeld een ontvangen gift, uw kind gaat ergens anders wonen, u
start of eindigt een studie etc.
Uw vakantie/afwezigheid doorgeven: vult u de velden volledig in. Upload bewijsstukken en klik op
‘verzenden’.

10. Uw e-mailadres wijzigen.

Extra toelichting vindt u aan de rechterkant en onder de grijze cirkels met een witte i

5

11. Uw IBAN (bankrekeningnummer) wijzigen. Bij IBAN nummer vult u uw nieuwe IBAN in.

Let op dat u een bewijsstuk toevoegt, via de knop ‘selecteer bewijsstuk’.
Als bewijsstuk kunt u vanaf uw eigen computer een foto of scan van uw bankpas of bankafschrift en indien
van toepassing een bewijs van einde bewindvoering toevoegen.
Let er op dat het IBAN en uw Naam, Adres en Woonplaats zichtbaar zijn.
Pas na ontvangst van het bewijsstuk kunnen wij deze wijziging verwerken. Dit duurt maximaal 5
werkdagen.
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12. Uw inkomsten doorgeven (salaris, alimentatie, WW/ZW/WAO, pensioen, combinatiekorting etc). In
sommige velden zit een menu die u via het pijltje naast de tekst kunt uitklappen. Als uw inkomsten
nog niet bekend zijn op de inleverdatum, vult u uw geschatte inkomsten in. Heeft u uw salarisstrook
nog niet ontvangen, dan klikt u het vakje aan ‘Ik lever het bewijsstuk later in’. Zodra u de
inkomstenspecificatie van uw werkgever heeft ontvangen, stuurt u deze op per e-mail via
participatiewet@elburg.nl of per post en u vermeldt uw BSN daarbij.
Als u beiden inkomen heeft of u heeft zelf meerdere inkomstenbronnen, dan vult u deze pagina
eerst voor 1 inkomstenbron in. Nadat u op 'inkomsten toevoegen' heeft geklikt, krijgt u op de
volgende pagina opnieuw een mogelijkheid om andere inkomsten toe te voegen.

Nadat u op ‘Inkomsten toevoegen’ heeft geklikt komt u in het volgende scherm.
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Als u nog meer inkomsten van u zelf of uw eventuele partner wilt toevoegen, klikt u op de blauwe knop
‘Klik hier om inkomsten toe te voegen’.
Als u geen inkomsten meer toe wilt voegen, klikt u op de blauwe knop ‘Akkoord en Verzenden’.
Heeft u samen met uw partner een uitkering? Dan dient uw partner deze wijziging ook te ondertekenen,
nadat u de inkomsten heeft verzonden. Uw partner logt zelf in via DigiD om de inkomsten te ondertekenen
in het digitaal klantdossier. De uitleg hierover ziet u aan de rechterkant staan.

13. Uw vaste en/of mobiele telefoonnummer wijzigen.

14. Onder het tabblad ‘Contact’ kunt u zien hoe u contact op kunt nemen met de gemeente Elburg.

15. Als u klikt op het laatste tabblad ‘Uitloggen’, logt u uit op uw digitaal
klantdossier. U krijgt geen melding dat u bent uitgelogd, maar u wordt doorgeleid naar de pagina
waar u opnieuw kunt inloggen op Digitaal Klantdossier.
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