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Activeringsperiode en aanvraag 

bijstandsuitkering 

Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u tijdelijk een 

(aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. 

Wat is een bijstandsuitkering? 

Een bijstandsuitkering is een geldbedrag van de overheid waarmee u de noodzakelijke kosten betaalt 

om van te leven zoals huur, boodschappen, kleren en uw zorgverzekering. Naast een bijstandsuitkering 

bestaat er ook bijzondere bijstand. U leest hier meer over op www.delft.nl.  

 

Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan? 

Op www.werk.nl kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Heeft u geen computer of vindt u het 

moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Dan kan de Fomulierenbrigade aan de Van 

Bleyswijckstraat 91 in Delft u helpen.  

 

Activeringsgesprek  

Na de aanvraag voor een bijstandsuitkering maakt u direct een afspraak voor het activeringsgesprek 

met de gemeente Delft.  

 

Speciale groepen 

In sommige gevallen geldt een andere aanvraagprocedure. Meer informatie leest u op delft.nl zoek op 

‘aanvraag bijstand’. 

 

Hoe maakt u een afspraak?  

 Ga naar www.delft.nl en klik onderin op ‘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’ 

 Klik onder ‘Mijn activiteitenplan’ op ‘Mijn activiteiten’ 

 Vul uw datum digitale aanvraag bijstandsuitkering bij 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. 

 

Heeft u vragen?  

De procedure vindt u online op www.delft.nl, zoek: bijstand aanvragen. U kunt ons ook bellen op 

telefoonnummer 14015.  

  

Eerste gesprek 

In het eerste gesprek met de gemeente wordt een activeringsgesprek opgesteld met daarin acties die u 

gaat doen om werk te vinden. U gaat vervolgens op zoek naar een baan. U krijgt een afspraak mee 

voor een tweede gesprek. In de tussentijd kunt u een huisbezoek verwachten. Dit om de woonsituatie 

te controleren. 
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Tweede 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 hoort binnen acht weken na uw aanvraag of u een uitkering krijgt. 

U ontvangt daarvan een besluit.  

 

In het stappenplan ‘activeringsperiode en aanvraag bijstandsuitkering’ kunt u teruglezen op welk 

moment er wat van u wordt verwacht en wat de gemeente op welk moment doet. 

 

Wat zijn uw plichten? 

Wanneer u niet verschijnt op de gesprekken met de gemeente gaat de gemeente ervan uit dat u geen 

uitkering nodig heeft. U bent verplicht zelf werk te vinden en hiervoor de afgesproken acties in het 

activeringsplan uit te voeren. Doet u dit niet? Dan ontvangt u een maatregel. Dit is een flinke korting 

op uw uitkering.  

  

Meer informatie 

Meer informatie vindt u op www.delft.nl. Of bel de gemeente Delft, tel. nr. 14015 op werkdagen 

bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

 

 

 

 


