
Werken met de e-overheid 

Praatplaat Ik wil iemand DigiD machtigen 
Handreiking voor de docent/coach 

 

 
Vooraf 
Voor mensen die niet zo handig zijn met een computer en met internet heeft 
Stichting Digisterker de cursus ‘Werken met de e-overheid’ gemaakt. Bij de cursus 
hoort een werkboek. Op basis van dit werkboek heeft Digisterker een aantal 
praatplaten gemaakt. De praatplaten kunnen worden gebruikt als aanvulling op het 
werkboek en zijn vooral bedoeld voor mensen voor wie de cursus te moeilijk is. Zij 
krijgen individueel uitleg aan de hand van de praatplaat. Op de praatplaat staan 
alleen de hoofdzaken genoemd. In deze handreiking voor de docent/coach staan 
de belangrijkste aanvullingen, gerangschikt per onderdeel van de praatplaat. Zie de 
‘Algemene handleiding praatplaten’, voor hoe u als begeleider de praatplaat inzet. 

De praatplaat Ik wil iemand DigiD machtigen 
De praatplaat Ik wil iemand DigiD machtigen gaat over hoe je iemand anders je 
zaken kunt laten regelen zonder je DigiD te geven. De praatplaat bevat de volgende 
onderdelen: 

 Wat is DigiD machtigen? 
 Dit doe ik zo! 
 De ander activeert de machtiging 
 De ander regelt mijn zaken 
 Let op! 

 

Aanvullende informatie op onderdelen praatplaat 

 

 Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een 
belastingadviseur zijn. 

 De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende 
digitale dienst. 
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 Iemand machtigen is een veilige manier om iemand anders -mits betrouwbaar- 
je zaken online met een overheidsdienst te laten regelen. 

 

 

 Je selecteert altijd een periode waarover de ander gemachtigd is. Dus er is altijd 
een startdatum en een einddatum. De periode kan een dag zijn, maar ook een 
jaar of nog langer. 

 Je BSN vind je op je paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook of zorgpas. 
Op sommige identiteitskaarten wordt het BSN ook wel ‘Persoonsnummer’ 
genoemd. 

 Heb je iemand gemachtigd? Dan is deze machtiging in te zien op de website 
machtigen.digid.nl na te zijn ingelogd met je DigiD. Klik hiervoor op ‘Mijn 
machtigingen’ in het menu. Hier kun je de machtiging op elk moment intrekken. 

 Je kunt ook zelf gemachtigd worden. Dan regel jij online overheidszaken voor 
iemand anders, terwijl je inlogt met je eigen DigiD. Dit kan via dezelfde website 
machtigen.digid.nl. 

 Heb je nog geen DigiD en wil je eerst oefenen met het aanvragen, activeren en 
gebruiken van DigiD? Dat kan op de website oefenenmetdigid.nl. 

 Je kunt ook een machtigingscode per telefoon aanvragen. Dit nummer vind je als 
je op ‘Hulp & contact’ klikt in het menu van machtigen.digid.nl. 
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 Wil je weten of de ander je machtiging heeft geactiveerd? Log dan zelf in met je 
DigiD op machtigen.digid.nl en klik op ‘Mijn machtigingen’ in het menu. Als de 
machtiging is geactiveerd staat er ‘Actief‘ bij. 

 

 Geen aanvullingen. 

 

 Elke overheidswebsite heeft altijd een contactpagina, zo ook deze website. Klik 
hiervoor rechtsboven in het menu op ‘Hulp & contact’. Je vindt er de 
contactgegevens van de DigiD helpdesk, zoals een telefoonnummer en e-
mailadres. Dus als je iets niet begrijpt, kun je altijd bellen of mailen. 

 Houd je DigiD altijd geheim! DigiD-medewerkers zullen nooit je gebruikersnaam 
en wachtwoord vragen. Niet via telefoon, e-mail of op een andere manier. 

 Op elke overheidswebsite wordt ook altijd uitleg gegeven, in tekst en beeld en/of 
per video. Op de webpagina ‘Hulp en contact’ vind je ook uitleg over hoe 
machtigen gaat. Je vindt er ook veelgestelde vragen onder het kopje ‘Vraag & 
antwoord’. 


