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> WELKOM BIJ MIJN INKOMEN! 

Met uw computer, smartphone of tablet kunt u vanaf nu in Mijn Inkomen. Dit is een website voor 
iedereen met een uitkering of minimaregeling van Baanbrekers. Met uw eigen DigiD logt u in op Mijn 
Inkomen. Hier kunt u 24/7 het volgende doen: 
 

• uw eigen gegevens inzien; 

• uw inkomsten digitaal doorgeven; 

• uw jaaropgaven en uitkeringsspecificaties bekijken; 

• uw opgebouwde vakantiegeld inzien; 

• uw betalingen inzien; 

• eventuele terug te betalen bedragen bekijken. 
 
Mijn Inkomen vervangt deze formulieren:  

• Het rechtsmatigheidsonderzoek formulier (ROF). 

• Het mutatieformulier.  
 
Mijn  Inkomen is eenvoudig. Deze handleiding maakt het nog makkelijker. Lukt het u niet om met 
Mijn Inkomen te werken? In veel bibliotheken vindt u een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier 
krijgt u informatie of wordt u doorwezen naar iemand die u verder helpt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Logt u in op Mijn Inkomen vanaf een pc die niet van u is (bij vrienden, in de bibliotheek of 

wijkwinkel), let er dan op dat u altijd volledig uitlogt. Zie ‘uitloggen’ verderop in deze handleiding. 
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> INLOGGEN? ZO GAAT DAT 

 

• Ga naar www.baanbrekers.org.  
Klik op ‘Inkomen’ en dan ‘Mijn Inkomen’. 
 

• Klik op 'Inloggen op Mijn Inkomen’.  
U komt op de inlogpagina. 

 

• Log hier in met uw DigiD. Hebt u geen 
DigiD? Vraag dan uw DigiD aan via 
www.digid.nl. 

 

• Bent u bewindvoerder? Dan kunt u 
samen met uw cliënt, of na toestemming 
van uw cliënt, via DigiD inloggen. 

 
 

 

 

  

http://www.baanbrekers.org/
http://www.digid.nl/
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> MIJN INKOMEN DE STARTPAGINA 

Bent u ingelogd met uw DigiD? Dan komt u op de startpagina van Mijn Inkomen.  
Die ziet er zo uit: 
 

 

 
Aan de linkerkant van het scherm staat een 
menu met de volgende onderwerpen: 
 

• Startscherm 

• Mijn overzicht 

• Contact met gemeente 
 

(lees hier voor ‘gemeente’ altijd 
‘Baanbrekers’). 
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Klik op ‘Startscherm’ om terug te gaan naar de 
startpagina. 
 
Klik op ‘Mijn overzicht’ om naar al uw gegevens 
te gaan. Hier kunt u doorklikken naar: 

• Mijn profiel 

• Uitkeringsspecificaties 

• Betalingen 

• Vakantiegeld 

• Schulden 

• Jaaropgaven 
 
Via ‘Contact met uw gemeente’ (lees hier voor 
‘gemeente’ altijd ‘Baanbrekers’) kunt u contact 
opnemen met Baanbrekers. Via dit menu-item 
kunt u wijzigingen doorgeven. 
 

 

 
 
In het hoofdscherm vindt u vier tegels (klik hierop voor snelle toegang naar deze onderdelen): 

• Betalingen 

• Uitkeringsspecificaties  

• Jaaropgaven 

• Wijzigingen doorgeven 
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> MIJN PROFIEL 

 

 

• Klik in het menu links op ‘Mijn overzicht’. 

• Klik daarna op ‘Mijn profiel’. 
 

Tip! Nog gemakkelijker: klik op uw naam rechtsboven in 
het scherm en kom meteen in uw profiel. 

  

 
Uw profielpagina ziet er zo uit: 
 

 
 

Op deze pagina ziet u uw persoonlijke gegevens. Veel van deze gegevens komen uit de Basis 
Registratie Personen van uw gemeente (BRP). 

Op uw profielpagina kunt u uw telefoonnummer, e-mailadres en een extra telefoonnummer (als u 
dat hebt) invullen of veranderen (klik op ‘aanpassen’). Klik op ‘Bewaren’ om de ingevulde gegevens 
op te slaan. 
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> UW UITKERINGSSPECIFICATIES 

• Wilt u uw uitkeringsspecificaties bekijken? Klik in het menu links op ‘Mijn overzicht’.  
Klik daarna op ‘Uitkeringsspecificaties’. 

• Kies de maand die u wilt bekijken. En klik hierop. 

• Het document met uw gegevens opent als PDF.  

• Dit document kunt u opslaan op uw eigen computer (downloaden). 
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> UW BETALINGEN 

• Wilt u uw betalingen inzien?  
Klik in het menu links op ‘Mijn overzicht’. Klik daarna op ‘Betalingen’.  

• Hier ziet u de laatste betalingen door Baanbrekers aan u. Bijvoorbeeld uw uitkering, 
bijzondere bijstand en/of voorschotten.  

• Ook ziet u wanneer welk bedrag is gestort en op welk rekeningnummer.  

• Wordt uw uitkering gesplitst betaald? Dan ziet u de verschillende rekeningnummers en de 
bijbehorende bedragen. 
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> UW VAKANTIEGELD 

• Klik in het menu links op ‘Mijn overzicht’. Klik daarna op ‘Vakantiegeld’. 

• Hier ziet u hoeveel vakantiegeld u hebt opgebouwd.  

• Vakantiegeld maken wij eind juni over of als uw uitkering stopt. 
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> UW SCHULDEN 

• Hebt u een schuld bij Baanbrekers?  
U moet bijvoorbeeld (een deel van) de uitkering terugbetalen of u hebt een lening. Dan kunt 
u die gegevens terugvinden via ‘Schulden’.  

• Klik in het menu links op ‘Mijn overzicht’. Klik daarna op ‘Schulden’. 

• U komt nu op een pagina met uw totaalschuld. Bij de details ziet u hoe deze schuld is 
opgebouwd. Let op: dit overzicht is niet helemaal actueel. Het totaalbedrag bovenin het 
scherm klopt wel. De bedragen eronder (waaruit de totaalschuld is opgebouwd) zijn vaak nog 
niet actueel. Hier werken we nog aan, we lossen dit zo snel mogelijk op. 

• Ook ziet u hoeveel u al hebt afgelost van uw schuld. 
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> UW JAAROPGAVEN 

• Wilt u uw jaaropgaven inzien?  
Klik in het menu links op ‘Mijn overzicht’. Klik daarna op ‘Jaaropgaven’. 

• U komt op de pagina met al uw jaaropgaven. 

• Kies het jaar dat u wilt zien. En klik op ‘Bekijk jaaropgave’. 

• Het document opent als PDF.  

• Dit document kunt u opslaan op uw eigen computer (downloaden). 
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> WIJZIGINGEN DOORGEVEN 

• Op Mijn Inkomen kunt u veranderingen aan ons doorgeven.  

• Klik in het menu links op ‘Contact met mijn gemeente’ (lees hier voor ‘gemeente’ altijd 
‘Baanbrekers’). 

• Klik dan op ‘Wijzigingen doorgeven’. In het hoofdscherm kunt u allerlei gegevens aan ons 
doorgeven. 
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> UITLOGGEN 

 
Bent u klaar in Mijn Inkomen?  
Dan moet u uitloggen. 
 
Klik om uit te loggen op het pijltje rechtsboven 
in het scherm. Dit pijltje staat naast uw naam. 
In het plaatje hiernaast is dat ‘Test persoon 
Baanbrekers’ 

 

 

Hebt u op het pijltje geklikt? Dan ziet u dit 
scherm. Klik ‘Ja’ om uit te loggen. 

 

 

Dan ziet u dit scherm: 

 
U bent nu uitgelogd. 
 
Klikt u op ‘Ga naar de gemeentelijke website’, 
dan komt u op de website van Baanbrekers. 
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> VRAGEN? HULP NODIG? 

Hebt u vragen of hulp nodig bij Mijn Inkomen? Kijk dan op www.baanbrekers.org/mijninkomen.  

Hier vindt u meer informatie. Hier kunt u ook een filmpje bekijken, waarin we uitleggen hoe Mijn 

Inkomen werkt. 

Komt u er alleen niet uit, dan bent u van harte welkom bij Informatiepunt Digitale Overheid in de 

Bibliotheek. Voor een bibliotheek bij u in de buurt en openingstijden kijkt u op: 

www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl 

  

http://www.baanbrekers.org/mijninkomen
http://www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl/
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> CONTACT MET BAANBREKERS 

Bezoekadres (alleen op afspraak): 

Zanddonkweg 14 

5144 NX Waalwijk 

Postadres: 

Postbus 15 

5140 AA Waalwijk 

Telefoon, website, e-loket en e-mail: 

Telefoon:  0416 67 10 00 

Website: www.baanbrekers.org 

E-loket:  mijninkomen.baanbrekers.org 

E-mail:  info@baanbrekers.org 

Sociale media: 

Twitter:  twitter.com/baanbrekers 

Facebook:  facebook.com/Baanbrekers.org/ 

Instagram: instagram.com/sterkinmensenwerk/  

LinkedIn: linkedin.com/company/baanbrekers-sterk-in-mens-en-werk-/ 

Openingstijden en spreekuur 

Baanbrekers heeft elke werkdag een telefonisch spreekuur van 10 tot 12 uur. U kunt ook langskomen 

bij Baanbrekers. De openingstijden zijn van 9 tot 17 uur. Wilt u uw contactpersoon spreken? Maak 

dan vooraf een afspraak. Voor algemene zaken kan iedereen zich melden bij de informatie- en 

adviesbalie.  

 

 

 

 

 

> COLOFON 

© 2022 – Alle rechten voorbehouden – Baanbrekers | Sterk in mens en werk!  

Aan de teksten uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan zo zijn dat gaandeweg het jaar teksten 

worden aangepast. Voor de meest actuele versie van de teksten verwijzen wij u graag naar onze website: 

www.baanbrekers.org.  

Voor uw informatie:  

Het e-loket Mijn Inkomen verwijst op verschillende plekken naar ‘gemeente’. Lees hiervoor altijd ‘Baanbrekers’. In dit 

boekje ziet u bij de voorbeelden een BSN en een bankrekeningnummer staan. Deze nummers zijn uiteraard fictief en niet 

van een bestaand persoon.  

Versie: augustus 2022 

https://twitter.com/baanbrekers
https://www.facebook.com/Baanbrekers.org/
http://www.instagram.com/sterkinmensenwerk/
https://www.linkedin.com/company/baanbrekers-sterk-in-mens-en-werk-/
http://www.baanbrekers.org/
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