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Let op!
Staat er in dit werkboek informatie die niet klopt? Dan is
Stichting Digisterker daar niet verantwoordelijk voor. We
hebben de informatie in dit werkboek met zorg
samengesteld. En we vernieuwen de informatie als dat
nodig is. Maar u kunt er niet van uitgaan dat de informatie
overal in dit werkboek helemaal compleet, nieuw en juist
is.
U mag de informatie in dit werkboek niet zomaar kopiëren
of verspreiden. U moet daarvoor eerst toestemming
vragen aan Stichting Digisterker.
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DigiD gebruiken
U heeft gezien hoe u DigiD kunt aanvragen en activeren. In dit hoofdstuk laten we zien hoe u uw DigiD
kunt gebruiken. U leert bijvoorbeeld dat u uw DigiD kunt gebruiken bij de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). Later zult u ook zelf op andere websites van de overheid gaan oefenen.
Voordat u gaat inloggen met DigiD, kunt u hieronder eerst nog even lezen wat u met uw DigiD kunt
doen, en waar u op moet letten.
Waar kunt u uw DigiD voor gebruiken?
U kunt uw DigiD gebruiken op verschillende websites van de overheid. Door in te loggen met uw DigiD
kunt u:
• uw persoonlijke gegevens bekijken.
• zaken van de overheid regelen.
Waar moet u op letten bij de e-overheid?
Gaat u naar een website van de overheid? Let dan altijd op het volgende:
• Is de website veilig?
• Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord van DigiD weet.
DigiD gebruiken: wat is nodig?
Als u een DigiD gebruikt, moet u op verschillende dingen letten:
• Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plaats. Dit geldt ook voor uw 5-cijferige
pincode als u de DigiD app gebruikt.
• Houd uw DigiD altijd geheim.
• Zorg ervoor dat uw computer gezond is. Denk daarbij aan het volgende:
o Het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows) moet regelmatig een update krijgen.
o Uw computer moet goed beveiligd zijn. Er moet bijvoorbeeld een virusscanner en een firewall op
zitten.
o Misschien moet u hiervoor deskundige hulp inschakelen.
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DigiD uitproberen en gegevens controleren
Wilt u uw DigiD gaan gebruiken? Probeer dan eerst even uit of het werkt. U doet dat eenvoudig op de
website van DigiD (digid.nl). Klik op Mijn DigiD. Zie bij de pijl hieronder.

U komt dan op ‘Inloggen bij Mijn DigiD’. Kies één van de drie manieren om in te loggen.
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Als u bent ingelogd, komt u op een overzichtspagina. Op deze overzichtspagina ziet u de gegevens die
DigiD van u heeft. Zoals uw Burgerservicenummer. U kunt op deze pagina ook uw gegevens
veranderen. Zoals uw telefoonnummer, uw wachtwoord en uw e-mailadres. Let op: om alle informatie
te zien, kunt u met de muis het grijze balkje naar beneden schuiven. Zie de afbeelding hieronder bij pijl
A.
Als u bij pijl B op Uitloggen klikt, logt u uit bij Mijn DigiD.
B
A
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DigiD gebruiken: Mijn SVB
Veel websites hebben een mijn-omgeving
Bij veel websites van de overheid kunt u met uw DigiD naar uw persoonlijke gegevens gaan. Dat
noemen we een mijn-omgeving. In zo’n mijn-omgeving kunt u uw gegevens bekijken, aanvragen doen
en gegevens aanpassen. Mijn SVB is dus een voorbeeld van een mijn-omgeving. Later gaat u oefenen
met verschillende mijn-omgevingen.
Voorbeeld van een mijn-omgeving: Mijn SVB
In dit hoofdstuk kijken we naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bijna iedere
Nederlander heeft met de SVB te maken. Ook de SVB heeft een mijn-omgeving. Daar logt u in met uw
DigiD. Bijvoorbeeld als u wilt weten hoeveel AOW u krijgt of hoeveel kinderbijslag. De website van de
SVB is svb.nl.
Log in op Mijn SVB
U gaat hieronder zelf inloggen op Mijn SVB. Zo kunt u uw eigen persoonlijke gegevens zien die de SVB
van u heeft. Dat doet u zo:
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar svb.nl.
Op de afbeelding hieronder ziet u de startpagina van de website van de SVB. Klik op Inloggen.
Kies daarna voor Log in bij Mijn SVB.
Klik vervolgens op Log in met DigiD.
Om op Mijn SVB te komen moet u uw DigiD gegevens invullen. Kies één van de drie manieren om in
te loggen.
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Bent u ingelogd op Mijn SVB?
Bent u ingelogd op Mijn SVB? Dan ziet u onderstaande pagina. U moet hier aangeven of u zaken voor
uzelf of voor iemand anders wilt regelen.
U wilt uw persoonlijke gegevens bekijken. Klik dus op Voor mijzelf. Zie de afbeelding hieronder bij de
pijl.

Daarna komt u op uw persoonlijke pagina van de Sociale Verzekeringsbank. U kunt dan bijvoorbeeld
naar uw Persoonlijke gegevens gaan. Zie de afbeelding hieronder, bij de pijl.
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Hoe ziet een pagina met persoonlijke gegevens eruit?
Hieronder ziet u hoe een pagina met persoonlijke gegevens eruit kan zien. Daar ziet u bijvoorbeeld uw
burgerservicenummer, uw geboortedatum en uw woonadres.

Hoe kunt u uw AOW-opbouw zien?
Ook kunt u zien hoeveel AOW u heeft opgebouwd. U moet dan links op de pagina klikken op AOWopbouw. Zie de afbeelding hieronder bij de pijl.

-6-

Module 1 - Beginnen

DigiD gebruiken

Hoe vraagt u iets aan bij de SVB?
Op Mijn SVB kunt u ook verschillende zaken aanvragen. Klik daarvoor bij de pijl op Aanvragen.
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Voorbeeld van een aanvraag: pensioenoverzicht
Wilt u bijvoorbeeld een preciezer overzicht van uw pensioen aanvragen? Klik dan nu op
Pensioenoverzicht en daarna op Pensioenoverzicht aanvragen. Dan komt u op een pagina zoals in de
afbeelding hieronder. Daar moet u een aantal vragen beantwoorden.
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Als u bij de pijl op Opslaan en Uitloggen klikt, dan logt u uit op Mijn SVB.
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Samenvatting: hoe gebruik ik de e-overheid?
Hoe gebruikt u de e-overheid?
Kies of zoek de juiste website. Bedenk dan of u algemene of persoonlijke informatie zoekt.
• Zoekt u algemene informatie? Dan heeft u geen DigiD nodig.
• Zoekt u persoonlijke informatie? Dan heeft u wel DigiD nodig.
Hoe gebruikt u uw DigiD?
Zoekt u persoonlijke informatie bij de e-overheid? Dan heeft u uw DigiD nodig. Er zijn drie manieren om
in te loggen. Wanneer u met uw DigiD bent ingelogd, komt u in een mijn-omgeving. In zo’n mijnomgeving kunt u uw gegevens bekijken, aanvragen doen en gegevens aanpassen.
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