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Beginnen  
  

Stap 1: ga naar https://www.mijnkghh.nl en vul je inloggegevens in met je e-mail en 
wachtwoord.  
  

 
  
  
  
 Stap 2. Vervolgens kom je op de homepagina uit 
 

  

https://www.mijnkghh.nl/
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Inhoudsopgave 
Op je homepagina van de website zie je de volgende tabbladen links in het scherm: 

 

1. Home  

Op het eerste scherm ‘homepagina’ zie je de planningen van deze week. Naast het planbord zie je je 

actuele verlof uren en tijd voor tijd staan………………………………………………………………………………………4

         

2. Agenda 

In dit tabblad kun je je beschikbaarheid aangeven. Zie je je actuele week planning en kun je 

beschikbaarheid opgeven of verwijderen………………………………………………………………………………………7 

3. Verlof: 

Hierin zie je een overzicht van je aangevraagde vakanties. Ook kun je hier een nieuwe verlofaanvraag 

indienen………………………………………………………………………………………………………………………………………..9 

 

4. Mijn gegevens 

Hierin zie je al je persoonlijke gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Ook zie je hier een overzicht van 

je gewerkte uren…………………………………………………………………………………………………………………………….11 

 

5. Aangeboden diensten: 

hierin zie je de aangeboden cliënten staan waarop je kan reageren, zodat je leidinggevende weet dat 

je hier graag heen wenst te gaan…………………………………………………………………………………………………..12 

 

6. Nieuws: 

Hierin komen de nieuwsberichten te staan…………………………………………………………………………………..13 

 

7. Documenten: 

Hierin vind je je contracten, salarisstroken, correspondentie met je leidinggevende en je persoonlijk 

dossier…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 
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Wanneer de planning dik gedrukt staat betekent dit dat dit een nieuwe 

planning of inval client is.  Voor het afvinken van de planning ga je naar het 

kopje ‘agenda’ (zie hoofdstuk 2 ‘ Agenda voor de uitleg’.  

1. Home 
Op het eerste scherm ‘homepagina’ zie je de planningen van deze week. Naast het planbord zie je je 

actuele verlof uren en tijd voor tijd staan. 

 

 

Planningen: 
Dit is een overzicht van je ingeplande diensten. Het systeem opent automatisch de planning van de 

huidige week. Links bovenin kun je je overzicht wijzigen van ‘week’ naar ‘maand’ 
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Ook kun je vervolgens weeknummer of maand aanpassen. 

 

 

 

Onkosten toevoegen, planningen aanpassen en uren realiseren: 
Op je urenoverzicht zie je de volgende icoontjes staan:  

 

 

 

 = onkostenvergoeding 

1. Klik op het fiets icoon. Je ziet dan het volgende scherm: 
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2. Klik op ‘onkosten bewerken’. Geef hierin je kilometers op.  
Gebruik voor het aantal kilometers altijd de https://route.anwb.nl/routeplanner/.  

 

Alle kilometers met de auto vul je in bij:  Autokilometers  

 

 

Op sommige producten mag je autodienstkilometers registreren i.p.v. autokilometers bijvoorbeeld 

bij scholing 
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Wanneer je met het openbaar vervoer reist of je een parkeerkaart wilt declareren dien je deze elke maand rond 

de 1e van de volgende maand naar kantoor op te sturen.  en in te vullen bij component openbaar 

vervoer/parkeerkosten op de dag dat je de kosten maakt. 

 

 

3. Mocht je je planning moeten wijzigen naar een andere dag of een ander tijdstip klik dan op 

bewerken.  

 
 

= uren realiseren 
Klik op het icoontje om de uren te realiseren. Zorg ervoor dat alle uren aan het eind van de maand 

gerealiseerd zijn.  

 

Saldo verlofuren 

Rechtsboven de homepagina zie je de actuele verlof uren en het tijd voor tijd saldo 
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2. Agenda 
Op de eerste pagina kun je je rooster voor deze week bekijken. Tevens staan er de dagen en uren die 

je eventueel extra beschikbaar bent. Je kunt ook je week overzicht aanpassen naar een 

maandoverzicht (zie pijltje).  

 

 

 
Beschikbaarheid 

Je kunt zelf je beschikbaarheden toevoegen, wijzigen of verwijderen.  

 
Nieuwe beschikbaarheid:  
Klik op het blauwe balkje: 

  
Het volgende venster opent:  

  

Het groene blokje staat voor 

een ingeplande dienst 

Het blauwe blokje staat voor 

een beschikbaarheid 

Ben je structureel beschikbaar op een 

bepaalde dag? Klik dan op ‘’ bulk’’ 

 

Ben je bijvoorbeeld elke maandag, 

woensdag en vrijdag beschikbaar? Klik 

dan hier de dagen aan. Het systeem zet 

jou dan al die dagen op beschikbaar.  

Bovenin bij de tijden ‘’van’’ , ‘’tot’’ kun je je 

gewenste tijden invullen. Je kunt ook gebruik 

maken van de knoppen onder ‘’dagdelen’’. Het 

systeem vult dan automatisch de volgende tijden 

in: Ochtend: 08:00 – 12:00 

     Middag: 12:00- 17:00 

     Avond: 17:00 tot 20:00  
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Planning Afvinken: 

De dikgedrukte planning is een nieuwe planning die nog afgevinkt dient te worden (zie pijl).  

 
 

Wanneer je op de nieuwe planning klikt opent het onderstaande scherm. Via het groene blokje 

‘markeer als gezien’ kun je de planning afvinken. Wanneer je de planning hebt afgevinkt is dit voor je 

leidinggevende de bevestiging dat je de planning hebt gezien en je er naartoe gaat.  

Wanneer je op bij ‘relatie’ op de clientnaam klikt krijg je de adresgegevens en bijzonderheden te 

zien.  
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3. Verlof 
Hierin zie je een overzicht van je aangevraagde vakanties. Ook kun je hier een nieuwe verlofaanvraag 

indienen. 

Aan de linker kant zie je je aangevraagde vakanties. Pas wanneer er in jouw overzicht een gele lijn 

staat, of als er ‘geaccordeerd’ in staat is de aanvraag definitief goedgekeurd.  

 

  

Nieuwe verlofaanvraag. 

Klik linksboven op het volgende icoon: 

Het volgende scherm open dan: 

 

Product: maak hier de keuze verlof 

Start verlof: dit is de eerste vakantie dag 

Laatste verlofdag: de laatste vakantie dag 

Starttijd+ eindtijd: alleen invullen als je een middag of een ochtend vrij wilt  

Wanneer er een gele lijn staat 

betekent dit dat jouw 

vakantieaanvraag is goedgekeurd 

Wanneer de planregel helemaal grijs 

is, is jouw vakantieaanvraag nog in 

behandeling 

Let op: vakanties dienen tijdig ingeleverd te worden. Vooral de mei- zomer- herfst en 

kerstvakantie moeten op tijd binnen zijn. De kans bestaat anders dat de vakantie geweigerd 

wordt. 
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4. Mijn gegevens 
Op deze pagina staan je persoonlijke gegevens. Hierin kun je je eigen gegevens controleren en 

eventueel wijzigen.  

Wanneer je je eigen gegevens wilt wijzigen klik op ‘bewerken’.  

  

Let op: Heb je een nieuw bankrekeningnummer dan kun je je pas kopiëren/ inscannen en verstuur 

(evt. via e-mail) deze naar je leidinggevende.  
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5. Aangeboden diensten 
Bij aangeboden diensten, kunnen cliënten worden getoond die je leidinggevende niet gelijk kan 

plaatsen. Voor deze diensten, kun je inschrijven. 

Zodra er een dienst openstaat, kun je deze accepteren en je gewenste tijd aangeven. Je dient 

hiervoor wel aan de rechterzijde, het balkje te openen en alle aan te klikken. 

Aansluitend ziet je leidinggevende wie zich hiervoor heeft aangemeld en kan daarop een keuze 

maken. De keuze heeft ook te maken met wie woont er wellicht dichtbij, contracturen ed. 
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6. Nieuwsberichten 
Op deze pagina zie je alle geplaatste nieuwsberichten. Met de knop rechtsboven kun je het nieuws 

per categorie bekijken. Hier staan bijvoorbeeld de nieuwsberichten, informatie over salaris, 

vacatures en ander belangrijk nieuws. 
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7. Documenten 
Onder deze knop bevinden zich onder anderen je contracten, salarisstroken, correspondentie met je 

leidinggevende en je persoonlijke dossier.  

Er zijn twee verschillende document typen. Wanneer je op ‘documenttype: document’ klikt (zie pijl), 

dan zie je alle documenten van de organisatie zoals CAO. 

 

 

Wanneer je op ‘documenttype: medewerker specifiek’ (zie pijl), dan zie je alle documenten die alleen 

voor jou van toepassing zijn zoals je salarisstroken.  

 


