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Stappenplan activeringsperiode en aanvraag bijstandsuitkering 

 

Stap 1 

Week 1 

Stap 2 

Week 1 

Stap 3 

Week 1 

Stap 4 

Week 3 

Stap 5 

Week 4 

Stap 6 

Week 4-5 

Stap 7 

Week 5 

Start proces  1e gesprek: Activering  Afspraak 2e gesprek 2e gesprek: Activering Afhandelen 

Uitkeringsaanvraag 

Afronding 

Uitkeringsaanvraag 

Wat doet u? 

bijstandsuitkering: 

 Gegevens invullen op 

www.werk.nl. 

 

 

Wat doet u? 

Gegevens ingevuld? 

Maak daarna gelijk via ‘Mijn 

Loket’ op www.delft.nl een 

afspraak voor uw 

activeringsgesprek met de 

gemeente aan het Stationplein 

1). Log in met uw DigiD, kies 

‘Werk en inkomen, ‘Aanvraag 

bijstand’, ‘Mijn activiteitenplan’, 

‘Mijn activiteiten’.  

Wat doet u? 

 Een geldig 

legitimatiebewijs 

(geen rijbewijs) 

meenemen. 

 Uw cv met 

informatie over uw 

opleiding en 

werkervaring 

meenemen. 

 Kort uw financiële 
en woonsituatie 

vertellen. 

Wat doet u? 

Heeft u nog geen werk en 

daarom een uitkering 

nodig?  

 

U komt op de afspraak 

voor het tweede gesprek. 

 

 

 

Wat doet u? 

 Uw activeringsplan en 

bewijzen van uw inspanningen 

meenemen. 

 Gevraagde stukken voor 

beoordeling uitkeringsaanvraag 

kopiëren en meenemen. 

  

De eerste weken. Wat doet u? 

 Zelf op zoek gaan naar werk. Bijvoorbeeld uw cv maken en op internet plaatsen, vacatures zoeken en solliciteren. 

 Activiteiten uitvoeren die in uw plan staan. U krijgt dit plan tijdens het 1e gesprek activering mee. Deze activiteiten helpen u om sneller werk te vinden. 
Als u de activiteiten die in uw plan staat niet uitvoert, krijgt u minder of geen uitkering. 

 Verschijnen op het activeringsspreekuur en op de afspraak voor een tweede gesprek. Komt u niet op uw afspraak dan gaan wij ervan uit dat u geen 

uitkering nodig heeft en zetten wij de uitkeringsaanvraag stop.  

 Gevraagde bewijsstukken verzamelen in verband met beoordelen uitkeringsaanvraag. 

Wat doet de 

gemeente? 

Wij beoordelen uw 

uitkeringsaanvraag. 

Wat doet de 

gemeente? 

Wij sturen het besluit 

op uw 

uitkeringsaanvraag 

naar uw huisadres. 

 

 Wat doet de gemeente? 

Na het invullen en verzenden 

van het digitale aanvraag- 

formulier op www.werk.nl 

leest u direct hoe u een 

afspraak moet maken voor het 

Activeringsgesprek met de 

gemeente Delft.  

Wat doet de 

gemeente? 

Wij schatten in hoe snel u 

(weer) aan het werk kunt. 

Wij leggen uit wat de 

gemeente Delft in de 

eerste weken van u 

verwacht. U krijgt een 

activeringsplan mee 

waarin staat wat u moet 
doen en een afspraak 

voor een tweede gesprek. 

 

 

Wat doet de 

gemeente? 

Wij bevestigen de 

afspraak voor het 2e 

gesprek. In de tussentijd 

kunt u een huisbezoek 

verwachten. Dit om de 

woonsituatie te 

controleren. 

Wat doet de gemeente? 

 Wij beoordelen of u de 
afspraken in uw plan heeft 

uitgevoerd. Niet gedaan? Dan 

krijgt u minder uitkering! 

 Wij plannen een afspraak voor 

begeleiding naar werk. 

 

http://www.werk.nl/
http://www.delft.nl/
http://www.werk.nl/
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Meer informatie 

Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente Delft. 

Ga naar de website www.delft.nl. 

Bel de gemeente Delft, telefoonnummer 14015, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

 

Bezoekadres 

Stationsplein 1 

Delft 

http://www.delft.nl/

