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Kris Cuypers is architect. Tien jaar geleden verruilde hij zijn geboorteland voor Nederland. Hij vond werk buiten zijn 
vakgebied. Maar toen hij werkloos werd, zonk de moed hem in de schoenen. Nu ziet de wereld er zonniger uit: Kris heeft 
werk gevonden als architect.
Toen Kris*) na zijn studie een paar jaar als architect 
werkte, werd hij nieuwsgierig naar het onbekende. 
Hoe zou het zijn om in een ander land te werken? Van 
medestudenten in zijn geboorteland had hij gehoord 
wat een fijn land Nederland is. Je kunt je er met Engels 
goed redden. Bij de TU Delft kon Kris terecht voor 
een vervolgopleiding.  Eenmaal in Delft aangekomen, 
ging hij meteen op zoek naar werk - en schreef zich in 
voor een cursus Nederlands. Later haalde hij zijn 
diploma bij de TU Delft.

Onder de mensen
Al snel voelde Kris zich thuis in Nederland: 
“Nederlanders zijn nuchter en gastvrij. De 
Nederlandse cultuur past bij de mijne. Omdat ik  
vrij snel werk vond als logistiek medewerker, was  
ik meteen onder de mensen. Ik had het echt naar  
mijn zin bij dit bedrijf. Mijn collega’s spraken goed 
Engels, daardoor voelde ik me nooit alleen. 
Ondertussen kon ik rustig mijn Nederlands oefenen. 
En omdat het een deeltijdbaan was, had ik voldoende 
tijd om mijn architectonische vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Want mijn droom was: ooit mijn eigen 
architectenbureau oprichten.” 

Op straat
“Dat ik niet meteen als architect aan de slag kon, dat 
had ik wel verwacht”, vertelt Kris. “Dus toen ik na acht 
jaar een jaarcontract kreeg aangeboden bij een 
architectenbureau, was ik zó blij. Jammer genoeg werd 
mijn contract niet verlengd. En toen stond ik op straat. 
Ik moest van een uitkering zien rond te komen. Het 
was moeilijk en eenzaam - ik miste het contact met 

collega’s. Het werd een stressvolle tijd. Maar het bood 
mij wel de gelegenheid na te denken over mijn 
dromen. Wat wilde ik? Via Werkse! kreeg ik de kans te 
werken aan mijn doelen.”

STAR
Bij Werkse! maakte Kris kennis met de STAR-
methode. Als sollicitant gebruik je deze methode om 
een goed beeld te geven van jezelf. STAR staat voor: 
Situatie, Taak, Actie en Resultaat. “Je kunt vooraf goed 
oefenen”, vertelt Kris. “Wat zijn je kwaliteiten en 
capaciteiten en hoe kun je daarover vertellen? Je leert 
nadenken over jezelf. Je komt nooit meer onvoor- 
bereid op een gesprek. Het mooie is dat je die 
STAR-methode ook kunt toepassen bij andere 
problemen in het leven. Ik heb er veel van geleerd.”

Zinloos
Ook het denken in stappen was een belangrijk inzicht 
dat Kris leerde van zijn consulent bij Werkse!. “Vaak 
zag ik als een berg op tegen de dingen die op mijn pad 
kwamen. Van sollicitatiebrieven schrijven tot op 
sollicitatiegesprek gaan. Het leek soms zo zinloos. Mijn 
consulent wist me dan altijd op te peppen. ‘Denk in 
stappen,’ zei hij. ‘Misschien leidt deze vacature niet tot 
je droombaan. Maar het brengt je er wel dichter bij. 
Alle kleine stapjes brengen je verder.’” 

Luisteren
“En hij kreeg gelijk. Uiteindelijk kwam ik via Werkse! 
Sociaal Uitzendbureau terecht bij een Delfts 
architectenbureau. Dat voelde meteen heel vertrouwd: 
de tekeningen, de maquettes, de sfeer. Het past bij mij. 

  Verwachte 
 

Uiterste
  betaaldatum     betaaldatum

Juni  25 juni 30 juni

Juli   26 juli 30 juli

Augustus 25 augustus 31 augustus

Uitbetaling uitkering

De mensen zijn er aardig en behulpzaam. Ik heb in 
korte tijd al veel geleerd: gewoon door te luisteren en 
te observeren. Ik doe mijn uiterste best om ervoor te 
zorgen dat het bureau tevreden is over mij. Zo hoop 
ik een vast contract te krijgen. En daarna? Een eigen 
bureau - later - dat blijft een droom. Deze baan brengt 
mij daar een stapje dichter bij.” 

*) Kris Cuypers is niet zijn echte naam.

Heeft u een uitkering en zoekt u betaald werk? 
Bel de gemeente, telefoon 14015, en vraag om 
een gesprek met een consulent van Werkse!

Foto Charles Borsboom

Heeft u na deze data nog geen uitkering ontvangen? Bel dan 
14015. Maar let op! Eerder contact opnemen heeft geen zin.

Kris Cuypers: 'Via Werkse! kreeg ik de kans te werken aan mijn doelen.'
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RECHT OP TONK? 
Heeft u door de coronacrisis minimaal 25 procent minder inkomen? En is 
dat bedrag meer dan € 250 per maand? Dan kunt u zich aanmelden voor de 
TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Dat is 
een eenmalige ondersteuning van € 1.500. Dit geld is bedoeld voor 
noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, water en elektriciteit.
 
Inschrijven vóór 1 augustus
Om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen, wordt het inkomen van de 
partner niet meer meegerekend. U kunt zich nog inschrijven voor de TONK 
tot uiterlijk 1 augustus 2021. Dat kan via de gemeentelijke website delft.nl. 
Ga naar Inkomen > TONK. Op deze pagina leest u ook wat u moet 
meesturen met uw aanvraag.

U bent ondernemer. Door corona heeft u nauwelijks 
of geen inkomsten. Heeft u dan nog geld over voor de 
boodschappen als de vaste lasten betaald zijn? Zo niet, 
dan kan de Voedselbank helpen. 

Heeft u advies of hulp nodig van een jurist? Maar 
heeft u er geen geld voor? Wetswinkel Delfland 
geeft gratis juridisch advies! 

De Voedselbank helpt alle mensen die tijdelijk niet genoeg geld hebben voor 
boodschappen. Ook ondernemers. De Voedselbank helpt met een wekelijks 
voedselpakket - met zoveel mogelijk gezonde producten. En soms zitten er ook 
schoonmaakspullen of producten voor uw persoonlijke verzorging bij. 
Of u recht hebt op hulp van de Voedselbank hangt af van hoeveel u elke maand 
overhoudt voor eten en drinken. De Voedselbank kijkt naar de inkomsten en vaste 
lasten van het gezin. Als het overgebleven bedrag lager is dan de ‘norm’ van de 
Voedselbank, heeft u recht op hulp van de Voedselbank. 

Aanmelden?
Ga voor aanmelden of meer informatie naar www.voedselbankdelft.nl. 

Waarmee kan Wetswinkel Delfland u helpen? Bijvoorbeeld als u nog recht 
heeft op geld van uw oud-werkgever na een ontslag. Of wanneer u twijfelt 
over uw rechten bij het huren van een huis. Wilt u misschien trouwen of 
juist scheiden? Wetswinkel Delfland adviseert over uw mogelijkheden of 
begeleidt u zelfs in het nemen van juridische vervolgstappen.

Spreekuur
Wetswinkel Delfland werkt met spreekuren. Door de coronamaatregelen 
gaat het op afspraak. Een afspraak maakt u via een formulier dat u vindt op 
www.wetswinkeldelfland.nl. Tijdens het spreekuur kunt u vertellen over uw 
probleem en vragen stellen. Neem alle belangrijke informatie mee naar uw 
afspraak. Binnen 14 dagen schrijft Wetswinkel Delfland een advies en weet 
u meer. 

Wacht niet af
Iedereen heeft wel eens een juridische vraag. Heb ik ergens recht op? Hoe 
maak ik bezwaar? Waar moet ik rekening mee houden? Zelf doorzoeken 
naar een oplossing is dus niet nodig. Een afspraak met Wetswinkel Delfland 
is zo gemaakt. De jonge gemotiveerde juristen staan graag voor u klaar! 

VOEDSELBANK HELPT  
OOK ONDERNEMERS

GRATIS JURIDISCH  
ADVIES VOOR  
DELFTENAREN

•  U uw vakantieplannen tijdig moet melden als u een uitkering ontvangt? 
Kijk op www.delft.nl en zoek op ‘Vakantie en verlof bij bijstand’. Hier kunt 
u via DigiD verlof aanvragen. Let op: uw verlofaanvraag moet vooraf door 
uw consulent worden goedgekeurd. En natuurlijk geldt ook dat uw 
vakantie geen belemmering mag zijn voor eerder gemaakte afspraken over 
uw reïntegratie-activiteiten.

•  U wijzigingen in uw leefsituatie altijd direct moet doorgeven als u een 
uitkering ontvangt? De hoogte van de uitkering is namelijk afhankelijk van 
verschillende zaken, zoals of u alleenstaand bent of gehuwd, of er kinderen 
zijn en hoe oud ze zijn. Maar ook of u - of één van uw huisgenoten - 
tijdelijk niet thuis wonen. Of als meerderjarige kinderen stoppen met hun 
studie. Ook als er andere inkomsten zijn, is dat van invloed op de hoogte 
van uw uitkering. Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Meld dit 
dan direct. Doet u dit niet, dan heeft dit vervelende gevolgen. De gemeente 
moet dit namelijk behandelen als een vorm van fraude. Heeft u teveel geld 
ontvangen, dan moet u dit terugbetalen. De gemeente legt u daarnaast ook 
een boete op. Bel met de gemeente, 14015,  als uw twijfelt of u iets moet 
melden.

Wist u dat? 
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Gaat uw kind naar het mbo? Dan is hij of zij vaak nog geen 18 jaar. Uw kind krijgt dan nog geen 
studiefinanciering. Op het mbo heeft uw kind allerlei spullen nodig: boeken, gereedschap en 
kleding. Mbo-scholen krijgen van het ministerie extra geld om u te helpen de spullen die uw 
kind nodig heeft te kopen of lenen. De school moet u dus helpen als dit een probleem is.

Ov-kaart
Ligt de mbo-school van uw kind buiten Delft? Dan heeft uw kind recht op een ov-kaart. Lees 
meer op www.duo.nl, de website over studiefinanciering. Een ov-kaart voor uw kind heeft geen 
gevolgen voor uw uitkering.

Uw kind is wél 18 jaar
Is uw kind 18 jaar? Dan heeft hij of zij recht op studiefinanciering. Daarmee kunnen alle kosten 
worden betaald die te maken hebben met de studie. Vanaf 18 jaar is uw kind voor de wet 
meerderjarig, dus hij of zij moet het zelf regelen. Ook dit kan via www.duo.nl. Zolang uw kind 
studeert, heeft studiefinanciering geen gevolgen voor uw uitkering. Maar is uw kind ouder dan 
21 jaar en studeert hij of zij niet meer? Dan kan dit wel gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kinderbijslag
Als uw kind 18 jaar wordt, zijn er meer dingen die veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de 
kinderbijslag die wordt stopgezet. Uw kind moet zich zelf verzekeren tegen ziektekosten. En hij 
of zij moet zelf zorgtoeslag aanvragen - vergeet dat niet! Bijverdienen naast de 
studiefinanciering is geen probleem. En ook dit heeft geen gevolgen voor uw uitkering. 

Individuele studietoeslag
Voor jongeren met een beperking die gaan studeren, heeft de gemeente een aparte regeling: de 
individuele studietoeslag. Kijk op www.delft.nl en zoek op ‘individuele studietoeslag’. Hier leest 
u wat de voorwaarden zijn en hoe u de toeslag kunt aanvragen.

Op www.nibud.nl leest u meer over deze onderwerpen. Hier kunt u ook het boekje bestellen: 
‘Voor boven de 18’. U kunt ook de folder ‘Regel je shit – 18+ checklijst’ ophalen in het 
stadskantoor van de gemeente, Stationsplein 1. U vindt de folder in het folderrek.

Ook dit jaar kunnen kinderen die leven in een gezin met 
een laag inkomen zich hiervoor kosteloos aanmelden. Zij 
kunnen - net als voorgaande jaren - worden aangemeld 
met het Delftpasnummer via de website www.dvadelft.nl/
inschrijven.

In verband met Covid-19 zal het KinderZomerFeest dit 
jaar op een andere manier verlopen dan voorgaande jaren.  
De vakantieactiviteiten zijn aangepast om zo veel mogelijk 
rekening te houden met de veiligheid van alle kinderen en 

Gaat uw kind na de middelbare school verder studeren - aan 
het mbo, hbo of de universiteit? In alle gevallen verandert er 
nogal wat.

Zoals elk jaar organiseert de Stichting Delftse Vakantie Activiteiten weer  
twee weken het KinderZomerFeest. Dit jaar is het van 19 tot en met 30 juli. 

Gaat uw kind studeren?

Het Grote KinderZomerFeest 2021

Werd uw kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet? 
Moest u alles terugbetalen aan de Belastingdienst? Of 
kreeg u geen kinderopvangtoeslag terwijl u er wél recht 
op had? Dan bent u misschien een gedupeerde van de 
toeslagenaffaire. U komt dan in aanmerking voor de 
herstelregeling van de Belastingdienst.

Wat moet u doen? 
Heeft de Belastingdienst nog geen contact met u opgenomen over de 
toeslagenaffaire? Meld het dan zelf via www.belastingdienst.nl/toeslagen. 

Noodsituatie  
Wilt u niet afwachten totdat de Belastingdienst contact met u opneemt? Misschien 
kunt u geen boodschappen of medicijnen betalen? Of misschien bent u ziek? Bel dan 
met het Serviceteam van de Belastingdienst via 0800 - 2 358 358 (gratis). Zij kijken 
op basis van uw situatie hoe u geholpen kunt worden.  

De gemeente staat ook voor u klaar
Heeft u problemen gekregen door de toeslagenaffaire? Denk aan schulden of 
problemen met uw gezondheid, werk, woning of gezin. De gemeente kan dan ook 
helpen. Vraag om hulp via www.delft.nl/toeslagenaffaire. Of bel naar 14015. Van 
maandag tot en met vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

OPROEP
voor gedupeerden toeslagenaffaire

leiding. De feestelijke sfeer die iedereen gewend is van het 
KinderZomerFeest is onveranderd gebleven!

Busvervoer naar en van de kinderzomerfeestlocatie is 
geregeld, net als een lunchpakketje. Het is nog steeds 
mogelijk om zelf uw kind te halen en brengen. Onder deze 
omstandigheden raden wij u aan zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de gratis bus die vanaf verschillende 
opstapplaatsen uw kind(eren) van en naar de 
zomerfeestlocatie brengt.

De inschrijvingen zijn al geopend, dus ga snel naar  
www.dvadelft.nl/inschrijven of scan deze QR-code en 
schrijf uw kind(eren) in!

Houd voor meer informatie en vragen de website en social 
media kanalen in de gaten: www.dvadelft.nl of mail naar 
info@dvadelft.nl
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Voor wie?

De Delftpas is er voor iedereen, jong en 

oud. Hoeveel de Delftpas kost? Dat hangt 

van uw inkomen af. Delftenaren met een 

laag inkomen betalen € 5. Hun kinderen 

krijgen dan een gratis pas – waar de 

gemeente bovendien ook nog een 

tegemoetkoming in de schoolkosten op 

stort! Daarmee kunnen ze in 

geselecteerde winkels school- en 

gymspullen kopen. Ook de ouderbijdrage 

kan met de pas worden betaald.

Delftenaren die niet in aanmerking komen 

voor deze kortingsregeling, betalen € 60 

voor de pas. Jonge Delftenaren (tot 18 jaar) 

betalen € 20. 

Meer weten over de aanbiedingen of  

de Delftpas aanschaffen? Kijk op 

www.delftpas.nl – veel plezier! 
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Aan de inhoud kunnen geen  

rechten worden ontleend.

Delftpas  
Dat is veel plezier met veel voordeel! Met honderden leuke aanbiedingen, helemaal gratis 
of met fikse korting. Niet alleen in Delft, maar ook in de regio, dankzij de samenwerking met 
de Rotterdampas. 

Verlenging tegoed 
Delftpas

Had u vorig jaar een Delftpas van € 5 en 

een gratis pas voor uw kind(eren)? Dan 

staat er misschien nog tegoed van 2020 op 

hun gratis pas. Hiermee kunt u school- of 

sportspullen voor uw kinderen kopen in 

deelnemende winkels. Als u vorig jaar niets 

heeft gekocht kan er nog € 50 tot € 150 

op hun pas staan. Wilt u het overgebleven 

tegoed meteen gebruiken? Verleng uw 

Delftpas dan eerst online. Het tegoed is 

geldig tot 1 maart 2022.  

Op www.delftpas.nl vindt u meer 

informatie.

Wanneer kom ik in 
aanmerking voor een 
pas met een 
schoolkostenregeling?

U betaalt € 5 voor de Delftpas als u in 

Delft woont en het gezamenlijk netto-

maandinkomen lager is dan 110 procent 

van de bijstandsnorm. Kinderen tot 18 jaar, 

van wie de ouders een € 5 pas hebben, 

krijgen dan een gratis pas. De gemeente 

Delft stort een tegoed op de pas van het 

kind. Hier kunt u schoolspullen mee kopen. 

Met de pas kunt u ook de ouderbijdrage op 

school betalen. Dat tegoed voor dit jaar 

blijft geldig tot 28 februari 2022. U hoeft 

alleen het Delftpasnummer aan de school 

door te geven. De gemeente betaalt dan de 

ouderbijdrage aan de school. Nog geen 

Delftpas? Koop uw Delftpas online via  

www.delftpas.nl.

Hoeveel tegoed staat 
er op mijn pas?

Bent u benieuwd of er nog tegoed op de 

pas staat? Maak een account aan via 

www.delftpas.nl. Via MijnPas kunt u zien 

hoeveel tegoed op elke pas staat.

Deze uitjes zijn gekozen na de versoepelingen 

van 19 mei 2021.

TOZO verlengen?

Bent u zzp’er of ondernemer met personeel? Woont u in Delft en heeft u 
door de coronacrisis financiële problemen? Dan kunt u de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen of 
verlengen. Er zijn twee vormen van ondersteuning: de 
Overbruggingsregeling voor levensonderhoud en de Lening voor 
bedrijfskapitaal. Deze vraagt u online aan. Kijk op www.delft.nl en zoek op 
‘Tozo’. Of bekijk op www.krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt voor de 
regelingen.

Weer aan de slag? Laat het ons weten 
Ontvangt u geld vanuit de Tozo, maar kunt u weer met uw bedrijf aan de 
slag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website 
van de gemeente Delft en geef dit zo snel mogelijk door. 

Zijn uw financiële problemen door corona nog 
niet voorbij? Vraag dan de Tozo 4 aan of verleng uw 
huidige Tozo regeling! 

Uitjes in de 
zomervakantie

De zomervakantie staat voor de deur!  

We kunnen weer voorzichtig leuke uitjes 

doen met elkaar. Neem een duik in 

zwembad Kerkpolder, geniet gratis van 

natuurspeeltuin de Speeldernis of ga een 

dagje naar het pretpark. Natuurlijk houdt 

u rekening met de geldende maatregelen. 

Samen nieuwe dingen beleven en volop 

genieten? Met de Delftpas beleeft u meer 

voor minder geld. Dat zijn nog eens leuke 

dingen om naar uit te kijken. Wilt u op de 

hoogte blijven van de leukste uitjes? Meld 

u aan voor de nieuwsbrief of kijk op  

www.rotterdampas.nl wat er allemaal te 

doen is deze zomer! 

Ga op avontuur  
met het 
Jeugdvakantiepaspoort!

Heeft u kinderen tussen 4 en 12 jaar oud 

en hebben zij een Delftpas? Ga samen op 

avontuur met het Jeugdvakantiepaspoort! 

Kinderen krijgen de hele zomervakantie 

gratis toegang of korting op uitjes in de 

regio. Bij elk uitje verzamelen zij stempels 

in hun paspoort voor een mooie 

verrassing. Haal het Jeugdvakantiepaspoort 

vanaf 7 juli gratis op met uw Delftpas bij 

DOK (Vesteplein 100) of de gemeente 

(Stationsplein 1).


