
Stappenplan iWize 
 

Zodra je in Mijn Warmtefonds de eerste stap doorlopen hebt, kun je verder met de volgende stap: Het 
aanleveren van gegevens via iWize met je DigiD.  

Om je aanvraag te kunnen beoordelen, hebben we extra informatie nodig over je persoonlijke situatie. 
Een deel van de benodigde informatie lever je aan via iWize. Dit houdt in dat je gaat inloggen bij 
verschillende overheidsinstanties met je DigiD om gegevens op te vragen en te delen met het Nationaal 
Warmtefonds. 

Als je de lening samen aanvraagt, moet je iWize allebei doorlopen via je eigen link. 

 

 

 

  

https://mijn.warmtefonds.nl/account/login


1. iWize openen 
Zodra je op de link klikt, opent iWize in een nieuw scherm. Gebruik hiervoor bij voorkeur Google Chrome 

, daarmee werkt iWize het beste. Andere mogelijke browsers zijn Microsoft Edge en Firefox . 

Op de pagina die opent lees je meer over het doel en het gebruik van iWize. Zorg ervoor dat je je DigiD-
gegevens bij de hand hebt. Deze heb je nodig om in te loggen bij de verschillende overheidsinstanties.  

 

Je klikt op ‘Start met verzamelen’ en ziet het volgende scherm. Je krijgt vervolgens een aantal vragen. 
Om je gegevens aan te leveren via iWize heb je een DigiD-account nodig. Ook heb je een geactiveerd 
MijnOverheid-account nodig en dien je de DigiD-app of sms-controle ingesteld te hebben. Als je op een 
of meer van de drie vragen ‘nee’ beantwoordt, maak de genoemde zaken dan in orde. Lees hiervoor de 
toelichting goed door. Pas als je alledrie de vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, kun je verder met het 
aanleveren van je gegevens. 

 

Je klikt op ‘Verzamel je gegevens’ en ziet dan informatie over het installeren van de browserextensie.  



2. Browserextensie installeren 
Om brondata te kunnen verzamelen moet je de extensie installeren. Als je de aanvraag met zijn tweeën 
aanvraagt en je het iWize proces dus twee keer doorloopt, zal je allebei opnieuw de browserextensie 
moeten installeren.  

Hoe je dit moet doen, is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Je kunt Google Chrome , Microsoft 
Edge en Firefox  gebruiken. Hieronder lees je per browser hoe het installeren van de extensie 
werkt. 

 

  



Google Chrome 
Om de browserextensie te installeren, klik je op ‘Start de installatie’. Hier komt een pop-up tevoorschijn. 
In het volgende scherm moet je op de blauwe knop klikken. 

 

 Hier klik je op ‘Add to Chrome’ en vervolgens in de pop-up op ‘Extensie toevoegen’ om de installatie te 
starten.  

 

 

  



Microsoft Edge 
Om de browserextensie te installeren, klik je op ‘Start de installatie’. Hier komt een pop-up tevoorschijn. 
In het volgende scherm moet je op de blauwe knop klikken. 

 

Hier klik je op ‘Downloaden’ en vervolgens in de pop-up op ‘Extensie toevoegen’ om de installatie te 
starten. 

 

  



Firefox 
Om de browserextensie te installeren, klik je op ‘Start de installatie’. Hier komt een pop-up tevoorschijn. 
Hier klik je op ‘OK’. 

 

In het scherm dat opent, klik je op ‘Add to Firefox’. 

 

Er verschijnt opnieuw een pop-up. Hier klik je op ‘Toevoegen’.  

 



3. Brondata verzamelen 
Als je de extensie geïnstalleerd hebt, word je na een paar seconden automatisch teruggestuurd naar 
iWize. Je kunt dan beginnen met het ophalen van je gegevens bij vijf bronnen: 

- MijnOverheid 
- Belastingdienst 
- Mijn UWV 
- Mijn Pensioenoverzicht 
- DUO 

Deze bronnen worden altijd geraadpleegd en zijn dus niet geselecteerd op basis van jouw persoonlijke 
situatie. Je moet bij iedere bron inloggen om je gegevens op te halen en kunt geen bronnen overslaan. 
Het inloggen bij MijnPensioenoverzicht is dus niet afhankelijk van je leeftijd. Ook als je geen 
studieschuld hebt, moet je inloggen bij DUO.  

LET OP: Je moet bij iedere overheidsinstantie opnieuw inloggen met je DigiD om veilig je gegevens op te 
kunnen halen.  

  



MijnOverheid 
Je begint met het ophalen van je gegevens bij MijnOverheid. In het scherm lees je welke brondata 
worden opgehaald. Klik op ‘Start’ om in te loggen met je DigiD. 

 

Er opent een nieuwe pagina waarop je kunt inloggen met je DigiD. Hier kies je de gewenste 
inlogmethode en vul je je gebruikersnaam en wachtwoord in. Afhankelijk van de gekozen inlogmethode 
bevestig je je inlog via de DigiD-app of vult je de verificatiecode in die je via sms ontvangt. Vervolgens 
klik je op ‘Inloggen’. 

 

Als je klaar bent met inloggen kom je opnieuw bij iWize terecht. Bij MijnOverheid zie je nu een groen 
vinkje staan. 

  



Belastingdienst 
U gaat verder met de Belastingdienst. Om je gegevens op te halen bij de Belastingdienst, klik je op 
‘Start’. Hier log je opnieuw in met je DigiD op de gewenste manier.  

 

 

Na het inloggen keer je automatisch terug naar het overzicht. Nu zie je bij MijnOverheid en 
Belastingdienst een groen vinkje staan. 

  



Mijn UWV 
Je gaat verder met Mijn UWV. Om je gegevens op te halen bij Mijn UWV, klik je weer op ‘Start’. Hier log je 
opnieuw in met je DigiD op de gewenste manier. Bij Mijn UWV kun je niet inloggen met alleen je 
gebruikersnaam en wachtwoord, maar is een sms-controle nodig. Daarnaast kun je ook inloggen met de 
DigiD app en met je identiteitskaart. 

 

 

Na het inloggen keer je automatisch terug naar het overzicht. Nu zie je bij de eerste drie bronnen een 
groen vinkje staan. 

  



Mijn Pensioenoverzicht 
Je gaat verder met Mijn Pensioenoverzicht. Om je gegevens op te halen bij Mijn Pensioenoverzicht, klik 
je weer op ‘Start’. Hier log je opnieuw in met je DigiD op de gewenste manier. 

 

 

Na het inloggen keer je automatisch terug naar het overzicht. Nu zie je bij de eerste vier bronnen een 
groen vinkje staan. 

  



DUO 
Als laatste ga je verder met DUO. Om je gegevens op te halen bij DUO, klik je opnieuw op ‘Start’. Hier log 
je in met je DigiD op de gewenste manier. Ook bij DUO kun je niet inloggen met alleen je gebruikersnaam 
en wachtwoord, maar is een sms-controle nodig. Daarnaast kun je ook nog steeds inloggen met de 
DigiD app en met je identiteitskaart. 

 

 

  



4. Gegevens controleren en verzenden 
Zodra je alle stappen hebt doorlopen, kun je inzien welke gegevens we hebben verzameld. Als je 
instemt met het verzenden van je gegevens, klik je op ‘Goedkeuren en verzenden’. Je gegevens worden 
op dat moment pas naar ons verzonden. Let op: Verlaat je het scherm zonder op ‘Goedkeuren en 
verzenden’ te klikken? Dan worden je gegevens niet verzonden en worden ze automatisch uit je 
browser gewist. Als je je gegevens later alsnog wilt verzenden, moet je helemaal opnieuw beginnen met 
het verzamelen van je gegevens. Klik voordat je het scherm verlaat daarom altijd op ‘Goedkeuren en 
verzenden’ als je je gegevens wilt verzenden. 

 

Je gegevens zijn verzonden en worden toegevoegd aan je dossier. Op de volgende pagina kun je de 
door jou aangeleverde gegevens downloaden, voor als je deze wilt bewaren. Je mag het scherm nu 
afsluiten. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens ga je terug naar Mijn Warmtefonds. Als het aanleveren van je gegevens via iWize 
gelukt is, zul  je een groen vinkje zien staan. Het kan zijn dat je eerst het scherm moet verversen.  
 
Als je overal een groen vinkje ziet, ga je door met de volgende stap. Je sluit deze stap en opent de 
volgende door te kl ikken op de pij ltjes, zoals hierboven aangegeven.  

https://mijn.warmtefonds.nl/account/login

