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Veel gestelde vragen activeringsperiode en 

bijstandsuitkering 
 

V : Wat is een bijstandsuitkering? 

A: Een bijstandsuitkering is een geldbedrag van de overheid waarmee u kosten betaalt om van te 

kunnen leven. Het gaat alleen om noodzakelijke kosten zoals huur, boodschappen, kleren, schoenen en 

uw zorgverzekering.  

 

V Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan? 

A: Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nl. Als dat niet lukt, kunt u hulp krijgen van de 

Formulierenbrigade. 

  

V: Ik ontvang nu een WW-uitkering. Hoe regel ik straks mijn bijstandsuitkering? 

A: Zodra u een bericht ontvangt van het UWV over het aflopen van uw WW-uitkering, meldt u zich 1 

week voor afloop via www.werk.nl aan voor een bijstandsuitkering. 

  

V: Hoeveel uitkering ontvang ik dan? 

A: Voor de hoogte van uw uitkering gebruikt de gemeente landelijk vastgestelde bedragen. Dat zijn de 

bijstandsnormen. Voor verschillende groepen gelden verschillende bedragen. Een gezin met kinderen 

krijgt bijvoorbeeld meer dan een alleenstaande of een kostendeler. Op www.delft.nl zoek op 

‘bijstandsnormen’ vindt u een overzicht.  

 

Als u al inkomsten heeft (bijvoorbeeld een andere uitkering, een deeltijdbaan of alimentatie) krijgt u 

tijdelijk een aanvullende bijstandsuitkering. Sommige inkomsten mag u altijd behouden naast een 

bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld kinderbijslag of inkomen van uw kinderen jonger dan 18 jaar. 

 

V: Wat is een ‘activeringsperiode’? 

A: Maak gelijk na het verzenden van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering op www.werk.nl een 

afspraak bij de gemeente Delft voor uw activeringsgesprek. Hoe doet u dat? U gaat naar www.delft.nl 

en ga naar ‘Mijn Loket’. Kies voor ‘Inloggen voor inwoners’en log in met uw DigiD-code. U komt nu 

op uw persoonlijke internet pagina. Kies vervolgens onder ‘Werk en Inkomen’ op ‘Aanvraag bijstand’, 

‘Mijn activiteitenplan’, ‘Mijn activiteiten’. Vul uw datum digitaal aanvraag bijstandsuitkering UWV in en 

plan een activeringsgesprek. 

 

Komt u niet op de afspraak? 

Voert u de stappen in ‘Mijn activiteitenplan’ niet uit of komt u niet op de afspraak? Dan gaan wij ervan 

uit dat u geen bijstandsuitkering nodig heeft. De gemeente neemt uw verzoek niet in behandeling. 

 

V: 1e gesprek   

A: In het eerste gesprek met de gemeente wordt een activeringsplan opgesteld met daarin acties die u 

gaat doen om werk te vinden. Als u na het zoeken naar werk nog een uitkering nodig heeft, maakt u 

zelf een afspraak voor een tweede gesprek. U belt hiervoor naar 14015 op de datum zoals vermeld in 

uw activeringsplan. In de tussentijd kunt u een huisbezoek verwachten. Dit om de woonsituatie te 

controleren.  
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V: 2e gesprek  

In het tweede gesprek laat u zien welke acties u gedaan heeft om werk te vinden en wordt beoordeeld 

of u recht heeft op een uitkering. U ontvangt daarvan een besluit. 

 

En als ik mij niet aan die afspraken houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten? 

A: Als u een uitkering aanvraagt moet u zich houden aan de rechten en plichten die aan een uitkering 

zijn verbonden. In de spelregels wwb op www.delft.nl leest u hier meer informatie over. 

 

V: Wat zijn mijn plichten met een uitkering? 

A: Naast uw activiteiten waarmee u sneller aan een baan komt, moet u: 

 meewerken aan gesprekken en onderzoeken; 

 alle wijzigingen die belangrijk zijn voor uw uitkering op tijd doorgeven, denk aan wijzigingen die 

te maken hebben met het door u ontvangen inkomen en of met hoeveel mensen u hetzelfde 

adres bewoont. 

Bij de gemeente geldt: afspraak is afspraak. Dit betekent dat u uw afspraken en verplichtingen moet 

nakomen. Als u dit niet doet, krijgt u minder of geen uitkering. 

 

V: Waar kan ik meer lezen over ‘activeringsperiode’? 

A: Op www.delft.nl vindt u alle informatie over dit onderwerp.  

 

V: Ik heb geen internet, hoe kan ik mij aanmelden voor een bijstandsuitkering? 

A:  U kunt zich dan melden bij de Formulierenbrigade in Delft. Bel met Delft voor Elkaar, 

telefoonnummer 015 - 7600200. Of stel uw vraag via het contactformulier op www.delftvoorelkaar.nl. 

 

V: Ik ben alleenstaande ouder en heb na scheiding geen inkomen meer, wat moet ik 

doen? 

A: U meldt zich via www.werk.nl aan voor een bijstandsuitkering. 

 

V: Ik ben een ex-gedetineerde zonder inkomen, wat moet ik doen? 

A: U meldt zich via www.werk.nl aan voor een bijstandsuitkering. 

 

V: Ik heb een bijstandsuitkering en verhuis naar Delft, wat moet ik doen? 

A: U meldt zich via www.werk.nl aan voor een bijstandsuitkering. 

 

Informatie 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw uitkering, 

denk aan uw rechten, plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. Abonneren kan via 

www.delft.nl/bijsluiter.  
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