Handleiding MijnSHV
Instructieuitgave december 2017

In deze handleiding leest u hoe u MijnSHV kunt gebruiken.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u op werkdagen van
9.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met uw consulent
Schuldhulpverlening van de gemeente Coevorden.

Inleiding
De afdeling Schuldhulpverlening van Gemeente Coevorden
maakt met MijnSHV de toegang tot informatie over uw
schuldhulpverleningtraject gemakkelijker en overzichtelijker.
Waar en wanneer u wilt kunt u de status van uw traject
raadplegen. Zo kunt u bijvoorbeeld op elk moment zien
hoeveel geld er in uw reserveringen staat, of uw weekgeld is
overgemaakt en of de kinderbijslag al is binnengekomen. U
hoeft hiervoor dus niet langer contact op te nemen met de
gemeente.
Deze handleiding helpt u op weg als MijnSHV nieuw voor u
is.
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Inloggen
Met behulp van uw DigiD kunt u inloggen op MijnSHV via
https://mijnshv.coevorden.nl/inloggen-saml-digid2
DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke
combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. U
gebruikt DigiD om u te legitimeren op internet. Zo weten
organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben. Ook
uw gemeente maakt gebruik van DigiD. U kunt door middel
van uw persoonlijke DigiD inloggen in het webportaal van uw
gemeente.
U kunt uw DigiD aanvragen via de website www.digid.nl,
wanneer u nog niet over een DigiD beschikt. U ontvangt
binnen 5 dagen een activeringscode per post. Met uw
gebruikersnaam, wachtwoord en de activeringscode kunt
u uw DigiD activeren. Na het activeren kunt u inloggen bij
overheidsinstellingen die gebruikmaken van DigiD. Activeer
uw DigiD binnen 20 dagen, anders vervalt de aanvraag en
moet u opnieuw uw DigiD aanvragen.
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Welkom
Nadat u ingelogd hebt komt u op de welkomstpagina terecht.
Op deze pagina treft u eventuele mededelingen van de
afdeling Schuldhulpverlening aan, bijvoorbeeld omtrent
storingen, kinderbijslag en openingstijden tijdens
feestdagen.
Daarnaast kunt u zien hoeveel geld er in uw reservering
staat en wat de status is van uw schuldregeling.
Let op: De getoonde informatie is slechts een moment
opname. Hierdoor kunt u aan de informatie die op het
portaal getoond wordt geen rechten ontlenen.
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Mijn gegevens
Op deze pagina treft u uw persoonlijke gegevens, zoals u
deze aan ons heeft doorgegeven.
Wanneer deze gegevens niet juist zijn, verzoeken wij u dit zo
spoedig mogelijk door te geven.
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Mijn budgetbeheer
Op Mijn Budgetbeheer leest u wie uw consulent is.
Zo weet u bij wie u terecht kunt met vragen over uw
schuldhulpverleningstraject. Ook treft u hier de vaste
betalingen die wij maandelijks voor u verrichten.
Voor de rekeningen die niet maandelijks betaald hoeven
te worden, maar bijvoorbeeld per jaar, wordt er geld
gereserveerd. Dit telt ook voor rekeningen die maandelijks
kunnen wisselen qua hoogte. Deze reservering herkent u aan
‘Naar reservering’. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om
de rekeningen tijdig in te leveren bij uw consulent.
Mochten er wijzigingen in uw inkomsten en uitgaven zijn,
dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven.
Bij- en afschrijvingen
Hier treft u alle mutaties en kunt u zoekopdrachten
uitvoeren, wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar een
specifiek betaling of ontvangst.
Reserveringen
Hier worden alle reserveringen getoond. Deze bedragen
worden specifiek gereserveerd voor de betaling van
rekeningen die niet maandelijks terugkeren of maandelijks
wisselen van hoogte. Dit geld is dus niet vrij opneembaar.
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Aanvraag Schuldregeling
Op deze pagina ziet u de status van uw aanvraag tot een
schuldregeling.
Schuldenoverzicht
Hier treft u een overzicht met de door u aangeleverde
schuldeisers, met daarbij het openstaande saldo dat de
schuldeisers aan ons hebben doorgegeven.
Schuldregelingsvoorstel
Hier treft u een overzicht van de schuldeisers die een
schuldregelingsvoorstel van ons hebben ontvangen. U kunt
hier in één oogopslag zien of schuldeisers akkoord gaan met
het voorstel of dat zij het voorstel geweigerd hebben.
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Actuele Schuldregeling
Wanneer er sprake is van een actuele schuldregeling,
dan treft u daarvan hier de bevestiging. Dit betekend
dat alle schuldeisers akkoord zijn gegaan met het
schuldregelingsvoorstel.
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