
Digisterker door doen!

THEMAHOOFDSTUK

MijnOverheid en de Berichtenbox

gebruiken

D
ig

is
te

rk
er

4 
A

U
G

U
ST

U
S 

20
20

 - 
V

ER
SI

E 
20

20
.2



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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405 MijnOverheid gebruiken 

 

De overheid heeft een website waarop u bijna alle informatie en diensten van de overheid kunt vinden. 

Deze website heet www.overheid.nl. U vindt hier informatie en links van bijna alle organisaties van de 

overheid. 

 

De website www.overheid.nl heeft ook een mijn-omgeving: MijnOverheid. Het adres daarvan is 

mijn.overheid.nl. MijnOverheid is uw persoonlijke website voor zaken met de overheid. U kunt hier 

verschillende dingen doen: 

• U kunt zien welke gegevens de overheid van u heeft. 

• Op MijnOverheid heeft u een ‘Berichtenbox’. Daarin staan alle e-mails die u krijgt van de overheid.  

 U kunt deze berichten lezen. U kunt ze niet beantwoorden. 

 

Met MijnOverheid kunt u overzicht houden over al uw zaken met de overheid. Om gebruik te maken van 

MijnOverheid moet u inloggen met uw DigiD. 

 

Werken met MijnOverheid: wat heeft u nodig? 

Gaat u werken met MijnOverheid? Dan heeft u het volgende nodig: 

• Een computer en internet. 

• Een e-mailadres. Zo kunt u een bericht krijgen als u iets heeft aangevraagd of geregeld. 

• Uw DigiD om te bewijzen dat u het bent. 

 

MijnOverheid: hoe gebruik ik het? 

Wilt u MijnOverheid gebruiken? Dan doet u dat in een aantal stappen. Hieronder ziet u een korte uitleg 

bij deze stappen. Daarna leggen we met hulp van afbeeldingen uit wat u per stap moet doen.  

 

Stap 1 Ga naar overheid.nl Ga naar de website www.overheid.nl. 

Stap 2 Bekijk de website Bekijk waar de website www.overheid.nl over gaat: 

wat kunt u ermee? 

Stap 3 Ga naar MijnOverheid Zoek op de startpagina van www.overheid.nl naar 

MijnOverheid. 

Stap 4 Is de website veilig? Controleer of de website veilig is.  

Stap 5 Log in met DigiD Vul uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in. 

Stap 6 Bekijk uw persoonlijke gegevens U kunt bekijken welke informatie MijnOverheid over u 

heeft. 

Stap 7 Gebruik MijnOverheid Bekijk uw gegevens op MijnOverheid, bijvoorbeeld 

van uw pensioen, of van uw auto of brommer. Of 

bekijk de berichten in uw ‘Berichtenbox’. 
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Stap 1: Ga naar overheid.nl 

 

Ga naar de website www.overheid.nl. Die ziet er zo uit: 
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Stap 2: Bekijk de website 

 

Bekijk de website www.overheid.nl goed. U ziet dat hierop allerlei informatie staat van de overheid.  

 

Via deze website kunt u bijvoorbeeld de volgende informatie vinden: 

• informatie over wetten en regels, via ‘Beleid & regelgeving’. 

• adressen van verschillende organisaties van de overheid. 

• informatie over uw eigen buurt. 

 

Klik eens op Berichten over uw buurt. Zie hieronder, bij de pijl. U komt dan op een pagina waar u met 

het invullen van uw postcode of met een zoekterm informatie over uw eigen buurt kunt vinden. Bekijk 

of er informatie tussen staat die u interessant vindt. 

 

 
 

Tip 

Wilt u de informatie over uw eigen buurt per e-mail of per app ontvangen? Ga dan naar: 

overuwbuurt.overheid.nl. Hier kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice en de ’Over uw buurt’ app 

downloaden. 
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Stap 3: Ga naar MijnOverheid 

 

Via www.overheid.nl kunt u naar de mijn-omgeving MijnOverheid. Klik daarvoor op MijnOverheid.nl. 

Zie bij de pijl in de afbeelding hieronder. 

 

 
 

U komt nu op de startpagina van MijnOverheid. Als u klikt op Inloggen met DigiD gaat u naar uw 

persoonlijke pagina op MijnOverheid. Zie pijl A in de afbeelding hieronder. 

Bent u voor het eerst op de website MijnOverheid? Dan kunt u bij pijl B ook klikken op Ik ben nieuw.  

U krijgt dan meer informatie over de website. Hier staat ook een filmpje met uitleg. Nadat u daar de 

uitleg gelezen heeft, klikt u op Inloggen met DigiD om verder te gaan. 

 

 

 A 

 B 
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Stap 4: Is de website veilig? 

 

Heeft u op Inloggen met DigiD geklikt? Dan komt u op een pagina van DigiD, zie de afbeelding 

hieronder. Log niet meteen in. Kijk eerst of de website veilig is. Dat doet u zo: 

• Staat er een hangslotje voor het adres? Zo ja, dan weet u dat de verbinding tussen uw computer en  

 de website veilig is. 

• Controleer of de website van de overheid is, door op het hangslotje te klikken. 

 

Stap 5: Log in met DigiD 

 

Is de website veilig? Vul dan uw gebruikersnaam en wachtwoord van DigiD in. In Module 1 heeft u 

geleerd hoe dat moet. 
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Bent u voor het eerst op de website mijn.overheid.nl? Dan moet u uw account activeren. Hiervoor 

wordt u gevraagd een aantal stappen te volgen. Een ervan is het invullen van uw e-mail adres. 

 

Heeft u uw account geactiveerd? Of heeft u al eerder MijnOverheid bezocht? Dan komt u direct in uw 

persoonlijke omgeving. Zijn er meer organisaties bijgekomen die de post digitaal versturen, dan ziet u 

eerst een overzicht. Zie de afbeelding hieronder. 

• Wilt u berichten van deze organisaties in uw ‘Berichtenbox’ op MijnOverheid ontvangen? En dus niet  

 meer op papier? Vink dan het hokje aan voor de betreffende organisatie. Zie pijl A. 

• Wilt u liever ook nog papieren post krijgen? Vink het hokje dan niet aan! 

• Staan er geen organisaties tussen waarvan uw digitaal post wilt ontvangen? Vink dan niets aan. 

 

Klik bij pijl B op Opslaan >. 

 

 

 A 

 B 
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Stap 6: Bekijk uw persoonlijke gegevens 

 

Persoonlijke gegevens 

U kunt via MijnOverheid uw persoonlijke gegevens bekijken bij verschillende organisaties. Klik daarvoor 

op Identiteit, zie bij de pijlen hieronder. 

 

 
 
Uw persoonlijke gegevens komen uit de Basisregistratie Personen (BRP). Klik op Bekijk 

persoonsgegevens >. 
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U komt nu op de pagina met persoonlijke gegevens. U vindt hier informatie over uzelf maar ook over 

uw familieleden. U kunt hier verder zien hoelang uw paspoort of ID-kaart nog geldig is. Bekijk de 

gegevens maar eens.  

 

Als u op Home klikt, gaat u weer terug naar uw persoonlijke startpagina van MijnOverheid. 
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Stap 7: Gebruik MijnOverheid 

 

Berichtenbox 

Op MijnOverheid vindt u de ‘Berichtenbox’. Daarin ontvangt u berichten van de overheid.  

De ‘Berichtenbox’ staat in het menu. Zie pijl A in de afbeelding hieronder. 

 

Vervoer 

Heeft u een auto, een brommer of een ander voertuig met een kenteken? Ga dan naar Vervoer. Zie 

hieronder, bij pijl B.  

 

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) houdt verschillende soorten informatie bij over voertuigen. 

Klik maar eens bij pijl C op Bekijk voertuiggegevens >. Dan ziet u informatie over uw voertuig.  

 

 

 B 

 C 

 A 
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Instellingen  

U begint weer op de startpagina Home van MijnOverheid. Zie pijl A in de afbeelding hieronder. 

Op deze pagina gaat u naar Instellingen, bij pijl B. Hier kunt u zien op welke manier en van welke 

organisaties u berichten krijgt. U kunt de instellingen op deze pagina ook veranderen.  

 

 

 A 

 B 
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Voor MijnOverheid heeft u alleen uw DigiD nodig. Als u wilt, kunt u ook uw e-mailadres invullen.  

Uw e-mailadres is niet verplicht, maar kan handig zijn. De overheid stuurt u dan een melding als er een 

nieuw bericht in uw ‘Berichtenbox’ staat. Zie de pijlen A en B. 

 

 
 

Let op! 

Als u geen e-mailadres invult, moet u zelf regelmatig controleren of er post voor u in de ‘Berichtenbox’ 

staat. 

 B 

 A 
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Bepaal hoe u bericht krijgt van organisaties 

In de ‘Berichtenbox’, bij pijl A, kunt u van bepaalde organisaties post ontvangen. 

U kunt aangeven of u van sommige organisaties nog papieren post wilt ontvangen of juist alleen post 

via de ‘Berichtenbox’. Klik dan bij pijl B op Kies de organisaties waarvan u digitale post wilt 

ontvangen >. 

 

 

 A 

 B 
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U ziet nu alle organisaties waarvan u digitale post kunt ontvangen. 

• Wilt u alle berichten van een organisatie via uw Berichtenbox op MijnOverheid krijgen? En dus niet  

 op papier? Vink dan het blokje voor deze organisatie aan. 

• Wilt u liever ook nog papieren post van een organisatie krijgen? Vink dan het blokje voor deze  

 organisatie niet aan, of haal het vinkje weg. 

• Heeft u uw keuze gemaakt? Klik dan op Opslaan > bij de pijl. 

 

Let op! 

Van de Belastingdienst krijgt u altijd berichten in de ‘Berichtenbox’. U kunt het vinkje voor 

‘Belastingdienst’ daarom niet weghalen. Het kan gebeuren dat organisaties zelf besluiten hun berichten 

voortaan naar de ‘Berichtenbox’ in MijnOverheid te sturen. En dat u van deze organisaties geen 

papieren post meer krijgt. 

 

 
 

Er is een handig hulpmiddel om te controleren of er nieuwe berichten in uw ‘Berichtenbox’ staan: de 

‘Berichtenbox app’. Die kunt u op uw smartphone downloaden. Wanneer er nieuwe post voor u is, dan 

ontvangt u daarvan een melding op de ‘Berichtenbox app’. 

Meer uitleg over de ‘Berichtenbox app’ vindt u bij de oefeningen verderop in dit hoofdstuk. 

 

Wilt u eerst oefenen met MijnOverheid? Ga dan naar demo.mijn.overheid.nl. U hoeft daar niet met uw 

DigiD in te loggen. 
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U gaat nu zelf oefenen 

 

Oefening 1: Instellingen van uw Berichtenbox veranderen 

In deze oefening leert u om uw instellingen van uw ‘Berichtenbox’ te veranderen. 

 

Situatie 

Stel, u wilt alle berichten van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) in de ‘Berichtenbox’ 

ontvangen. 

 

Opdracht 

Log in op MijnOverheid. Geef in ‘Instellingen’ aan dat u berichten van RDW in de ‘Berichtenbox’ wilt 

ontvangen. Wilt u dit in het echt liever niet? Verander het dan daarna, zodat u geen berichten van RDW 

in de ‘Berichtenbox’ krijgt.  

 

Oefening 2: Gebruiken van de Berichtenbox app  

In deze oefening leert u hoe u de ‘Berichtenbox app’ kunt gebruiken. 

 

Situatie 

U maakt regelmatig gebruik van een smartphone en/of tablet. En u wilt digitale post van de overheid 

lezen zonder eerst in te loggen op MijnOverheid. U kunt dan gebruik maken van de ‘Berichtenbox app’. 

Is er nieuwe post dan ontvangt u hiervan een melding. Om de ‘Berichtenbox app’ te kunnen gebruiken, 

moet u een paar stappen doorlopen. 

 

Opdracht 

Download de ‘Berichtenbox app’. Bekijk welke stappen u moet volgen om de ‘Berichtenbox app’ daarna 

ook echt te kunnen gebruiken.  

 

Andere mijn-omgevingen 

Bijna alle overheidsorganisaties hebben een mijn-omgeving. In de volgende oefeningen maakt u kennis 

met een aantal van die mijn-omgevingen. 

 

Oefening 3: Digitaal pensioenoverzicht bekijken 

In deze oefening leert u hoe u uw pensioen kunt bekijken. 

 

Korte uitleg 

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. En hoeveel u 

ongeveer krijgt als uw situatie de komende jaren hetzelfde blijft. Heeft u bij verschillende fondsen 

pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat allemaal zien op deze website. U kunt ook zien hoeveel AOW u 

heeft opgebouwd bij de Sociale Verzekeringsbank. En u kunt zien wat uw familie krijgt als u overlijdt. 

 

Opdracht 

Log in op MijnOverheid. Zoek naar uw pensioenoverzicht en bekijk uw gegevens. 
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Oefening 4: Donorregister bekijken  

In deze oefening leert u om uw gegevens in het Donorregister te bekijken. 

 

Korte uitleg 

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen van 18 jaar en ouder die staat ingeschreven 

in een Nederlandse gemeente komt dan in het Donorregister te staan. U kunt daarbij kiezen of u na uw 

overlijden wel of niet donor wilt worden. Vult u zelf geen keuze in dan komt er uiteindelijk ‘Geen 

bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dit gebeurt niet meteen na 1 juli. De overheid 

stuurt u eerst een brief. Om u eraan te herinneren om een keuze in te vullen. U kunt uw keuze altijd 

weer veranderen.  

 

Opdracht 

Log in op MijnOverheid. Zoek naar het Donorregister. Bekijk hoe u in het Donorregister staat. 

 

Oefening 5: Bestemmingsplan bekijken 

In deze oefening leert u om de bestemmingsplannen van uw gemeente te bekijken. 

 

Korte uitleg 

Wat is een bestemmingsplan? Dat is een plan dat een gemeente heeft voor een bepaald gebied. Komt 

er in uw gemeente bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk? Dan staan de plannen daarvoor in een 

bestemmingsplan. Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bekijken welke plannen de 

gemeente heeft voor uw buurt. Ook via www.overheid.nl kunt u zoeken naar de bestemmingsplannen 

van uw gemeente.  

 

Opdracht 

Ga naar www.overheid.nl en klik op Berichten over uw buurt. U komt dan op een pagina waar u 

berichten kunt zoeken over uw buurt. Vul in de zoekbalk het woord ´bestemmingsplan´ in, en uw 

postcode. Klik ook aan tot hoeveel meter van uw adres u wilt zoeken. Dat is de straal waarbinnen u 

zoekt.  

 

Oefening 6: Levensgebeurtenissen 

In deze oefening ziet u welke invloed een levensgebeurtenis kan hebben op bijvoorbeeld uw inkomen 

en belasting. 

 

Korte uitleg 

Een gebeurtenis in uw leven kan invloed hebben op bijvoorbeeld uw inkomen of belasting. Denk 

bijvoorbeeld aan werkeloosheid of pensioen. Weet u dan wat er voor u veranderd? En wat u moet 

regelen? Op www.overheid.nl staan allerlei levensgebeurtenissen genoemd. Bij elke levensgebeurtenis 

kunt u een persoonlijke checklist maken. In deze checklist staat dan welke gevolgen de gebeurtenis 

voor u heeft en wat u nog moet regelen. 

 

Opdracht 

Ga naar www.overheid.nl en klik op Levensgebeurtenissen. Kies een onderwerp en maak hiervoor de 

checklist. 
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Samenvatting: wat is MijnOverheid? 

 

In dit hoofdstuk heeft u geoefend met de mijn-omgeving MijnOverheid. U weet nu het volgende:  

• Veel organisaties van de overheid hebben een mijn-omgeving. 

• Een belangrijke mijn-omgeving is MijnOverheid. Hierop vindt u een overzicht van alle mijn- 

 omgevingen van de overheid. Op MijnOverheid kunt u doorklikken naar deze mijn-omgevingen. 

• Op MijnOverheid staat ook de ‘Berichtenbox’. Daarin krijgt u berichten van verschillende 

 organisaties van de overheid.  

• U weet hoe u de instellingen op MijnOverheid kunt veranderen. 
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