Voor de beheerder:

Rechten beheren op Mijn Gegevensdiensten
U heeft met de handleiding ‘Toegang tot Mijn Gegevensdiensten’ een account aangemaakt. U bent
de eerste gebruiker binnen uw organisatie. Daarmee heeft u voor uw organisatie de rol van
beheerder. U kunt nu:




accounts voor collega’s aanmaken;
rechten aan collega’s toewijzen en intrekken;
gegevens van uw organisatie, zoals die bij Gegevensdiensten bekend zijn, wijzigen.

In deze handleiding leest u hoe u rechten beheert en gegevens van uw organisatie wijzigt.

Voorbereiding
Maken meerdere personen binnen uw organisatie gebruik van de gegevensleveringen die u van ons
ontvangt? Dan adviseren wij u om vooraf in kaart te brengen hoe deze werkverdeling er voor uw
organisatie uitziet. Deze werkverdeling is voor u als beheerder van belang bij de inrichting van de
accounts en rechten.

Een tweede beheerder aanwijzen
Als beheerder heeft u volledige toegang tot alle rechten van uw organisatie op Mijn
Gegevensdiensten. Het is uit veiligheidsoverwegingen verstandig om als eerste handeling een
tweede beheerder aan te wijzen. Hij of zij kan u tijdens afwezigheid vervangen. Zo is er altijd
iemand die toegang heeft, zodat de bedrijfsprocessen ongestoord kunnen verlopen.

Stap 1: Ga naar de overzichtspagina van uw organisatie
Nadat u bent ingelogd op Mijn Gegevensdiensten komt u terecht op de landingspagina. Zie
schermafbeelding 1*. Aan de linkerkant op deze pagina vindt u een navigatie menu. Klik op
‘Toegangsrechten beheren’ voor een overzicht van de te beheren gegevens van uw organisatie.

Schermafbeelding 1

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Stap 2: Maak een account aan voor de tweede beheerder
Op de overzichtspagina kunt u verschillende taken uitvoeren. Wilt u een account aanmaken voor
een gebruiker of (tweede) beheerder? Klik dan op ‘Iemand uitnodigen’ (zie schermafbeelding 2*).

Schermafbeelding 2

In het scherm dat dan verschijnt kunt u het e-mailadres van een gebruiker of een tweede
beheerder opgeven. Klik vervolgens op ‘Versturen’. Zie schermafbeelding 3*.

Schermafbeelding 3

De gebruiker ontvangt een e-mail waarin staat dat een account is aangevraagd. De gebruiker
wordt gevraagd om op een verwijzing te klikken en daarmee de accountaanvraag af te ronden
Via deze verwijzing komt de gebruiker op een beveiligde webpagina waarin de registratie voor het
aanmaken van een account kan worden voltooid. Nadere aanwijzingen staan in de handleiding
‘Toegang tot Mijn Gegevensdiensten’
Na afronding van de registratie ontvangt de gebruiker een e-mail om het account te activeren. Als
het account is geactiveerd, ontvangt u als de beheerder een e-mail. De gebruiker heeft een actief
account, maar nog geen rechten.

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Naar aanleiding van de ontvangen e-mail logt u in en gaat u naar de pagina ‘Toegangsrechten
beheren’ door op deze menukeuze te klikken. In het overzicht ziet u een openstaande
gebruikersaanvraag. Om rechten toe te kunnen voegen voor deze gebruiker klikt u op ‘Accepteren’.
Zie schermafbeelding 4*.

Schermafbeelding 4

Kies dan voor ‘autoriseren als beheerder’. Aanvullend kunt u direct rechten op producten
toevoegen. U kunt ook een bericht schrijven voor deze gebruiker.
Klik op ‘Opslaan’ om de taak af te ronden (zie schermafbeelding 5*).

Schermafbeelding 5

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Op de overzichtspagina ‘Toegangsrechten beheren’ verschijnt een melding dat de rechten zijn
toegekend (zie schermafbeelding 6*).

Schermafbeelding 6

De tweede beheerder ontvangt een e-mail waarin staat dat rechten zijn toegekend op Mijn
Gegevensdiensten. Hiermee is de voorbereiding afgerond voor het beheren van rechten op Mijn
Gegevensdiensten. In de volgende hoofdstukken leest u hoe u rechten beheert en gegevens van
uw organisatie wijzigt.

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Beheren van rechten
U kunt als beheerder rechten toewijzen aan gebruikers. Volg dan dezelfde stappen als bij het
toevoegen van een tweede beheerder. Alleen voegt u nu ook de rechten toe. Hier speelt de
werkverdeling die u in de voorbereiding heeft gemaakt een belangrijke rol.
Een voorbeeld:
Uw organisatie heeft een leveringsovereenkomst met UWV voor het gebruik van
arbeidsongeschiktheidsgegevens en een overeenkomst voor het gebruik van gegevens uit de
loonaangifte. De kans is groot dat deze gegevens door verschillende afdelingen en personen
binnen uw organisatie worden gebruikt. Om de verschillende personen gebruik te laten maken
van de gegevens kunt u rechten toevoegen.
Gebruikers kunnen zelf een account aanmaken en u als beheerder vragen om rechten toe te
voegen of te wijzigen. U ontvangt dan een e-mail met dit verzoek. Ook kan het na verloop van tijd
nodig zijn om bestaande rechten in te trekken, omdat gebruikers geen taken meer uitvoeren
waarbij zij gegevensleveringen van UWV nodig hebben, dan wel uw organisatie hebben verlaten.
Klik in het navigatiemenu op ‘Toegangsrechten beheren’ voor een overzicht van de te beheren
gegevens van uw organisatie. Zie de eerder besproken schermafbeelding 1.
Op de overzichtspagina zijn door uw activiteiten en die van gebruikers meer rubrieken toegevoegd
(zie schermafbeelding 7*). In de volgende stappen leest u hoe u openstaande aanvragen voor het
toevoegen van rechten afhandelt. En hoe u rechten wijzigt of intrekt.

Taak 1:

Openstaande aanvragen

Het kader met openstaande aanvragen is apart gemarkeerd op de overzichtspagina. Hierin staan
de namen en de e-mailadressen van de gebruikers die een account hebben aangemaakt.

Schermafbeelding 7

Om rechten toe te wijzen klikt u op de actie ‘Accepteren’ achter de naam van de gebruiker. U komt
dan op de reeds bekende pagina waar u rechten kunt toewijzen. U kunt per gebruiker de rechten
toewijzen die hij of zij nodig heeft om zijn werk te doen.

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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U kunt per gebruiker meerdere keuzes maken (zie schermafbeelding 8*). Verder kunt u een bericht
meegeven voor de gebruiker.

Schermafbeelding 8

Handel de taak af door op ‘Opslaan’ te klikken. U krijgt dan een melding op uw overzichtspagina
dat de taak voor deze gebruiker is afgehandeld. De gebruiker ontvangt een e-mail dat de rechten
van zijn account zijn gewijzigd (zie schermafbeelding 9*).

Schermafbeelding 9

De gebruiker heeft het initiatief genomen om een aanvraag voor rechten in te dienen.
Als beheerder heeft u de mogelijkheid om een aanvraag af te wijzen. U kunt een bericht
schrijven voor de gebruiker. Handel de taak af door op ‘Weigeren’ te klikken.

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Taak 2:

Wijzigen van rechten

Gaat een gebruiker na verloop van tijd andere taken uitvoeren? Dan moeten bestaande rechten
moeten worden gewijzigd of uitgebreid.
Klik in het navigatiemenu op ‘Toegangsrechten beheren’ voor een overzicht van de te beheren
gegevens van uw organisatie. Zie de eerder besproken schermafbeelding 1.
U komt op de overzichtspagina voor de beheerder (zie schermafbeelding 10*), met de namen en de
e-mailadressen van de gebruikers. Bij een groter aantal gebruikers is het mogelijk dat de naam
van de gebruiker van wie u de rechten wilt wijzigen, niet direct wordt getoond. Gebruik dan de
schuifbalk aan de rechterkant van het scherm om de gewenste gebruiker op te zoeken.
Klik op de naam van de gebruiker om zijn rechten te bekijken en te wijzigen.

Schermafbeelding 10

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Door te klikken op de naam wordt bij deze gebruiker op dezelfde pagina een submenu zichtbaar
(zie schermafbeelding 11*).

Schermafbeelding 11

In dit submenu kunt u de rechten van deze gebruiker wijzigen. De huidige rechten zijn aangevinkt.
U kunt per gebruiker de rechten aanpassen. Waar nodig kunt u ook meerdere keuzes per gebruiker
maken. Bij het wijzigen moet minimaal 1 recht aangevinkt blijven. Het is ook mogelijk om een
bericht te schrijven voor de gebruiker. Handel de taak af door op ‘Opslaan’ te klikken.
Op dezelfde pagina ziet u de melding dat de taak voor de gebruiker is afgehandeld. De gebruiker
ontvangt een e-mail dat de rechten van zijn account zijn gewijzigd (zie schermafbeelding 12*).

Schermafbeelding 12

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Taak 3:

Rechten intrekken

Een gebruiker kan na verloop van tijd andere taken gaan uitvoeren, waarbij gegevensleveringen
van UWV niet meer nodig zijn, of de gebruiker heeft uw organisatie verlaten. De bestaande rechten
moeten dan worden ingetrokken.
Volg voor het intrekken van rechten dezelfde stappen als bij het wijzigen van rechten.
Ga op de overzichtspagina naar de rubriek ‘Gebruikers’. Klik dan aan de rechterkant,
in de kolom ‘Acties’ op het icoon van de prullenbak
(zie schermafbeelding 13*).

Schermafbeelding 13

In het submenu dat nu verschijnt (zie schermafbeelding 14*) kunt u voor de gebruiker de
autorisatie intrekken. U kunt hier ook een bericht schrijven voor de gebruiker. Klik op ‘Rechten
intrekken’.

Schermafbeelding 14

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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U ziet op dezelfde pagina een melding dat de rechten van de gebruiker zijn gewijzigd (zie
schermafbeelding 15*). De gebruiker ontvangt een e-mail waarin staat dat de rechten van zijn
account zijn ingetrokken.

Schermafbeelding 15

Als u rechten intrekt van een gebruiker betekent dit niet ook dat het account is
verwijderd. Zonder de rechten kan de gebruiker nog steeds inloggen. De gebruiker komt
dan op een blanco pagina. Het account van de gebruiker wordt op een later moment
automatisch verwijderd.

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Taak 4:

Wijzigen gegevens van uw organisatie

In uw rol als beheerder voor uw organisatie kunt u de gegevens van uw organisatie, zoals die bij
ons bekend zijn, zelf wijzigen. Op de overzichtspagina ‘Toegangsrechten beheren’ staan de
gegevens van uw organisatie.
Onder deze gegevens kunt u klikken op ‘Wijzigen’ (zie schermafbeelding 16*).
N.B. Bij eerdere schermafbeeldingen van deze pagina zijn deze organisatie gegevens weggelaten.

Schermafbeelding 16

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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U komt dan op een pagina met daarop de gegevens van uw organisatie zoals deze bekend zijn bij
Gegevensdiensten (zie schermafbeelding 17*).

Schermafbeelding 17

De gegevens die u kunt wijzigen zijn:







Het KvK-inschrijvingsnummer van uw organisatie;
De naam van uw organisatie;
Het postadres van uw organisatie;
Het algemeen telefoonnummer van uw organisatie;
Het loonheffingennummer van uw organisatie;
De naam van de website (de url) van uw organisatie.

U rondt deze taak af met de knop ‘Wijziging indienen’. De registratie en controle van uw
wijzigingsverzoek wordt door onze beheerders uitgevoerd; u ontvangt binnen twee werkdagen een
bevestiging.

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website.
UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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