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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.

© 2014 - 2020 Stichting Digisterker



505 Veilig je zaken regelen met de mobiele telefoon 

 

Toen u nog geen gebruik maakte van de digitale overheid, identificeerde u zich bij de overheid met een 

legitimatiebewijs. U gebruikte daarvoor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Door u te 

identificeren kon een ambtenaar zien wie u toen was. Bijvoorbeeld door naar de foto te kijken of u wat 

vragen te stellen. U identificeerde zich met iets dat u had (een identiteitsbewijs) en met iets wat u wist 

(door het beantwoorden van vragen). Bovendien kon de ambtenaar u zien en controleren of wat hij zag 

ook klopte met de gegevens op het identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld of uw geslacht en leeftijd klopten en 

of de foto gelijkend was. 

 

Wanneer u digitaal uw zaken met de overheid regelt, dan moet dat ook op een veilige manier 

gebeuren. Daarvoor gebruikt u uw DigiD. Door uw DigiD te gebruiken, kan gecontroleerd worden wie u 

bent. Met uw DigiD identificeert u zich dus bij de websites van de overheid. Voor het regelen van 

sommige persoonlijke zaken is een DigiD met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord niet 

veilig genoeg. Veel mensen vinden het moeilijk om hun gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden 

en schrijven het daarom op. Dat is niet veilig. Iemand die de gebruikersnaam en het wachtwoord van 

uw DigiD te weten komt, zou dit kunnen misbruiken. 

 

Om misbruik te voorkomen, heeft de overheid de veiligheid van DigiD verhoogd. Dit gebeurt door u 

gebruik te laten maken van uw mobiele telefoon (smartphone). Daarmee kunt u zich identificeren met 

iets wat u weet (gebruikersnaam, wachtwoord of een pincode) en iets wat u hebt (een telefoon met uw 

eigen telefoonnummer).  

 
Wat leert u in dit hoofdstuk? 

 

We laten u kennis maken met verschillende manieren waarop u zelf uw DigiD veiliger kunt maken door  

uw mobiele telefoon te gebruiken. 

 

1. Om te beginnen laten we in dit hoofdstuk zien hoe u uw DigiD veiliger kunt maken door gebruik te 

maken van sms-controle. DigiD met sms-controle is soms verplicht, bijvoorbeeld om met DigiD te 

kunnen inloggen bij uw zorgverzekeraar. 
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2. Verder leert u hoe u met de DigiD app op uw smartphone kunt inloggen met DigiD. De DigiD app 

moet u eerst installeren op uw smartphone. U hoeft daarna alleen nog een pincode van 5 cijfers te 

onthouden. Het moeilijke wachtwoord hoeft u dan niet meer te onthouden. Dat is gemakkelijk en 

veilig. 

 

Met de smartphone kunt u nog veel meer zakenveilig regelen. In extra oefeningen maakt u daar kennis 

mee. Bijvoorbeeld hoe u een veilige kopie (foto) kunt maken van uw paspoort.  

 

Veilig gebruik maken van de mobiele telefoon: wat heeft u nodig? 

 

1. Om te beginnen heeft u uw gebruikersnaam en uw wachtwoord van uw DigiD nodig. 

2. Om gebruik te maken van de sms-controle heeft u een mobiele telefoon nodig waarop u sms-

berichten kunt ontvangen. Dit kan op alle soorten mobiele telefoons, ook op de eenvoudigste en op 

de oudere modellen.  

3. Om gebruik te kunnen van maken van apps, zoals de DigiD app, heeft u een smartphone nodig. Dit 

is een mobiele telefoon waarmee u niet alleen kunt bellen en sms-en, maar waarmee u ook 

bijvoorbeeld kunt e-mailen of informatie op internet kunt opzoeken. Daarvoor heeft u een 

internetverbinding nodig: WiFi of een telefoonabonnement met internet.  

 

Of een smartphone voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een smartphone heeft een 

klein scherm en u moet dat goed kunnen zien en kunnen bedienen. Voor senioren is een tablet vaak 

handig, omdat het een groter beeldscherm heeft. Op een tablet kunt u dezelfde apps installeren als op 

een smartphone, maar u kunt er (meestal) niet gemakkelijk mee bellen en er sms-berichten op 

ontvangen. 

 

Hoe kunt u de sms-controle zelf instellen en gebruiken? 

Om de sms-controle te kunnen gebruiken moet u uw DigiD-instellingen veranderen. Dat doet u 

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 digid.nl Ga naar de website www.digid.nl. 

Stap 2 Log in met uw DigiD Maak gebruik van uw DigiD-inloggegevens. 

Stap 3 Vraag controle via sms aan  Nadat u bent ingelogd, krijgt u een overzicht te zien 

van uw DigiD-gegevens. U past de instelling voor 

controle via sms aan. 

Stap 4 Activeer de controle via sms U ontvangt binnen 3 werkdagen een brief. In deze 

brief staat een activeringscode, die u moet invullen op 

de website van DigiD. 

Stap 5 Gebruik de controle via sms U kunt nu inloggen via sms-controle op de websites 

van de overheid. 

Let op! 

U kunt de controle via sms niet meteen gebruiken. U ontvangt binnen 3 werkdagen een brief met een 

activeringscode 
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Stap 1: Ga naar digid.nl 

 

Ga naar de website van DigiD: www.digid.nl. Hier staat informatie over DigiD. U kunt in Mijn DigiD uw 

gegevens inzien en veranderen. 

 

Klik op Mijn DigiD. 

 

 
 

Let op!  

Het is verstandig om te controleren of de website inderdaad van DigiD is. Dit kunt u altijd controleren 

met het hangslotje in de adresbalk van de browser. Die adresbalk staat boven in het scherm, en ziet er 

bijvoorbeeld uit zoals hieronder. Wat er precies staat, hangt af van uw internetprogramma (browser). 

 

                                   
 

Zo controleert u of de website veilig is: 

• 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. 

 

Zie voor meer informatie ook: https://www.digid.nl/veiligheid
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Stap 2: Log in met uw DigiD 

 

U komt nu op ‘Inloggen bij Mijn DigiD’. Voor deze cursus kiezen we voor Met gebruikersnaam en 

wachtwoord.  

 

 
 

Vul daarna uw gebruikersnaam en wachtwoord in bij de pijlen A en B. En klik op Inloggen, bij pijl C. 

 

 

 A 

 B 

 C 
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Stap 3: Vraag de controle via sms aan 

 

Als u bent ingelogd, komt u op een overzichtspagina. Op de overzichtspagina ziet u de gegevens die 

DigiD van u heeft. Zoals uw burgerservicenummer en tot wanneer uw DigiD geldig is. Op deze pagina 

kunt u ook uw gegevens veranderen. Zoals uw wachtwoord en uw e-mailadres. 

 

Klik nu op Controle via sms aanvragen, bij de pijl. 
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U ziet nu het onderstaande op uw scherm. Als u wilt doorgaan met het kunnen inloggen via sms, klik 

dan op Doorgaan.  

 

 
 

Vul nu in het volgende scherm uw telefoonnummer in bij pijl A en klik daarna op Volgende bij pijl B: 

 

 

 A 

 B 
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Nadat u uw telefoonnummer heeft ingevuld, ontvangt u op uw mobiele telefoon een sms-bericht. In dit 

bericht staat een code van 6 cijfers. Vul deze code in bij pijl A, en klik daarna op Volgende bij pijl B. 

 

 
 

 A 

 B 
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U heeft nu de controle via sms aangevraagd. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een brief met daarin een 

activeringscode. Klik op OK om de aanvraag af te sluiten. 
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Stap 4: Activeer de controle via sms 

Als het goed is, heeft u een brief met een activeringscode ontvangen. De activeringscode is voor 

iedereen anders en staat in het vakje in de brief. Zie hieronder, bij de pijl: 
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Ga nu naar de website van DigiD (www.digid.nl) en klik op Code invullen, zie de pijl:  

 

 
 

U komt nu op het volgende scherm. Klik hier op Activeringscode invoeren. 
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Klik daarna op Vul de activeringscode in >. 

 

 
 

Vul nu uw gebruikersnaam en wachtwoord in bij de pijlen A en B. En klik op Inloggen, bij pijl C. 

 

 

 C 

 B 

 A 
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U ontvangt op uw mobiele telefoon een sms-code.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul deze code in bij pijl A en klik op Volgende, zie pijl B. 

 

 
 

 A 

 B 
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U vult nu de activeringscode uit de brief in. Zie hieronder bij pijl A. Klik daarna bij pijl B op Activeren. 

 

 
 

De sms-controle is geactiveerd. U kunt nu gebruik maken van DigiD met sms-controle: 

 

 
 

 A 

 B 
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Stap 5: Gebruik de controle via sms 

 

U kunt nu uw DigiD met sms-controle gebruiken. Ga bijvoorbeeld naar de website van uw 

zorgverzekering en log in met DigiD. 

 

Wanneer u bijvoorbeeld een zorgverzekering heeft bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis, dan klikt u 

daarvoor op Mijn Zilveren Kruis bij pijl A. Klik daarna op Naar Mijn Zilveren Kruis, bij pijl B. 

 

 
 

 A 

 B 
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Kies voor Met een controle via sms. 

 

 
 

Vul nu uw DigiD-gebruiksnaam en wachtwoord in bij de pijlen A en B. Klik daarna bij C op Inloggen 

 

 

 B 

 C 

 A 
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Op uw mobiele telefoon ontvangt u nu een sms-code, die u moet invullen op de website zie pijl A in de 

afbeelding hieronder. Klik daarna bij pijl B op Volgende. 

 

 
 

U bent nu ingelogd op ‘Mijn Zilveren Kruis’: 

 

 

 B 

 A 
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Tips 

 

Altijd inloggen met sms-controle 

Op Mijn DigiD kunt u er voor kiezen, dat u altijd wilt inloggen met DigiD met sms-controle. Ook als dat 

niet verplicht is. Dat is veiliger. 

 

Ga naar Mijn DigiD en log in met uw DigiD. Lees de informatie goed door en maak daarna uw keuze, bij 

de pijl: 
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De DigiD app – gemakkelijk inloggen met DigiD 

Heeft u een smartphone? En heeft u ervaring met het installeren van apps? Dan kan de DigiD app 

misschien handig voor u zijn.  

 

Met de DigiD app kunt u eenvoudig met uw smartphone inloggen met uw DigiD. U hoeft dan geen 

moeilijk wachtwoord meer te onthouden, maar alleen een pincode. Met de DigiD app kunt u altijd en 

overal veilig inloggen bij de overheid, zorg en pensioenfondsen. 

 

Wilt u zien hoe dit werkt? Lees dan de uitleg op de website van DigiD en bekijk het filmpje: 

www.digid.nl/over-digid/app/ 

 

Wilt u een stap-voor-stap uitleg bij het installeren en gebruiken van de DigiD app? Bekijk dan de uitleg 

in de DigiD-oefenomgeving: service.digisterker.nl/digidapp  

 

 
 

ID-check met de DigiD app 

Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid. Sommige 

organisaties willen daarom een extra zekerheid dat zij deze informatie met u kunnen delen. Door 

eenmalig een ID-check te doen, kunt u dan zulke gegevens online inzien of wijzigen.  

 

Voor de ID-check gebruikt u de DigiD app en één van de volgende identiteitsbewijzen: 

• uw identiteitskaart; 

• uw paspoort, of  

• uw rijbewijs (uitgegeven na 14 november 2014). 

 

Wilt u een stap-voor-stap uitleg bij het doen van de ID-check? Bekijk dan de uitleg in de DigiD-

oefenomgeving: service.digisterker.nl/digidapp  
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Oefen zelf met uw mobiele telefoon 

 

Heeft u DigiD met sms-controle geactiveerd? Dan kunt u hiermee nu zelf oefenen. 

 

Oefening 1: Log in op de mijn-omgeving van uw zorgverzekeraar 

In deze oefening leert u hoe u op de website van uw zorgverzekeraar kunt inloggen op de mijn-

omgeving.  

 

Korte uitleg 

Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u veel zaken digitaal regelen. Dat is handig en snel. U kunt 

er bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens bekijken, iets wijzigen of iets aanvragen.  

 

Opdracht 

Volg de volgende 4 stappen: 

 

1. Ga naar de website van uw zorgverzekeraar. 

2. Ga naar de mijn-omgeving. 

3. Log in met uw DigiD en gebruik de sms-controle. 

4. Bekijk uw persoonlijke gegevens.  

 

 

Oefen zelf met uw smartphone 

 

In de volgende oefeningen leert u meer over hoe u de smartphone kunt gebruiken om veilig uw zaken te 

regelen. In elke oefening moet u eerst een app op uw smartphone installeren. 

 

Oefening 2: KopieID – een veilige digitale kopie van uw identiteitsbewijs 

In deze oefening leert u hoe u met uw smartphone een foto van uw identiteitsbewijs maakt. En hoe u 

op die foto vertrouwelijke informatie kunt doorstrepen. Daarmee voorkomt u dat anderen misbruik van 

deze kopie kunnen maken.  

 

Korte uitleg 

Tal van organisaties vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs. Vaak is een kopie niet nodig en is 

het controleren van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs al voldoende. In sommige situaties zijn 

organisaties verplicht enkele gegevens over te nemen. Zoals hotels in Nederland bij het inchecken. 

Slechts enkele organisaties mogen volgens de Nederlandse wet een volledige kopie maken, 

bijvoorbeeld uw werkgever, uw bank of een notaris. 

 

Soms moet u een digitale kopie van uw identiteitsbewijs naar een organisatie sturen, per e-mail of via 

de website van de organisatie. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een telefoonabonnement. Met de 

KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben 

of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de 

datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht? Dan is het dankzij de 

KopieID app moeilijker om ermee te frauderen. 
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De KopieID app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt 

de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. 

 

 
Opdracht 

1. Download en installeer de KopieID app op uw smartphone. 

2. Maak met de KopieID app een foto van uw identiteitsbewijs. 

3. Bewerk de foto met de KopieID app. 

4. Mail de bewerkte foto naar uw e-mailadres. 

 

Oefening 3: De Berichtenbox app – berichten en meldingen van de overheid 

Maakt u gebruik van de ‘Berichtenbox’ van de overheid? Dan kunt u die berichten ook op uw 

smartphone ontvangen en snel lezen. In deze oefening leert u hoe u hoe dat werkt. 

 

Korte uitleg 

Via MijnOverheid heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer 

overheidsorganisaties. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld controleren hoe u bij de gemeente 

ingeschreven staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Ook ontvangt u in de 

‘Berichtenbox’ van MijnOverheid post van organisaties zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, 

UWV en uw gemeente. 

 

Wilt u post van de overheid direct lezen op uw smartphone of tablet? Dat kan met de Berichtenbox app 

van MijnOverheid. Zodra er nieuwe post is, ontvangt u een melding op uw e-mailadres én in de 

Berichtenbox app. Inloggen op de app doet u makkelijk en snel met alleen een pincode. U activeert de 

app eenmalig met uw DigiD. 

 

Opdracht 

1. Download de Berichtenbox app van MijnOverheid. 

2. Installeer de Berichtenbox app en volg de aanwijzingen om de ‘Berichtenbox’ te kunnen gebruiken. 

3. Bekijk de berichten in uw ‘Berichtenbox’. 
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