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Corona heeft veel mensen in de problemen gebracht, ook op de arbeidsmarkt. Maar voor Bauke Joosten was de 
gedwongen pauze goed. Het gaf hem tijd om tot zichzelf te komen en een nieuwe richting op te gaan. 

Na zijn middelbare school volgde Bauke Joosten (30) 
een opleiding tot dierenartsassistent. Hij haalde zijn 
diploma, maar ging daarna toch een andere richting op. 
“Mijn sterkste kant is mijn creativiteit. Ik heb vrije 
ruimte nodig in wat ik doe.  Als vervolgopleiding koos 
ik voor de hbo-opleiding Kunst & Economie. En dát 
was een schot in de roos. Ik leerde er hoe je op een 
creatieve, experimentele manier iets kunt ontwerpen. 
Met een concreet resultaat, zoals een workshop, een 
lespakket, een festival...” 

Stress
Hij wist ook waar hij zijn kennis en ervaring het liefste 
voor wilde gebruiken: het helpen van mensen met 
stressklachten. “Daar weet ik veel van; ik heb zelf bijna 
een burn-out gehad.” Bij hemzelf had dat ermee te 
maken dat hij de dingen heel erg goed wil doen én het 
graag iedereen naar de zin maakt, vertelt hij. “Ik ging er 
van alles over lezen en ontdekte tot wat voor 
problemen teveel stress kan leiden. Toen het met mij 
weer beter ging, maakte ik een workshop voor 
studenten met teveel stress. En met vier anderen 
begon ik een bedrijf.  We boden gastlessen, workshops 
en andere projecten op het gebied van stresspreventie 
aan.”

Machteloos
Hoe mooi het werk ook was, het leverde niet genoeg 
geld op. Bauke kwam in de bijstand. “En dan kom je in 
de ‘matchruimte’ van Werkse! Dat is een plek waar je 
samen met anderen die een uitkering hebben, op zoek 
gaat naar betaald werk.” Het was alsof hij in een 
andere wereld was. “Ik geloofde nog zo sterk in mijn 

bedrijf, ik wilde de wereld verbeteren – vond mezelf te 
goed voor iets anders dan mijn droombaan. En nu 
moest ik van de gemeente op allemaal banen 
solliciteren. Logisch natuurlijk, maar ik voelde me 
machteloos omdat het me niet lukte de baan te krijgen 
die ik wilde. Vind je het gek? Ik mikte veel te hoog: 
schreef op banen waar ze mensen met jarenlange 
ervaring vroegen…”

Waarde
En toen kwam corona. “Opeens lag alles stil, een 
gedwongen pauze. Ik kon me even volledig richten op 
mijn bedrijf. En zag eindelijk in hoe erg ik me altijd 
moest bewijzen van mezelf. En wat voor een stress dat 
gaf!” Bauke moest voorlopig afscheid nemen van zijn 
droom, want met het bedrijf liep het nu echt mis; er 
ontstond onderlinge wrijving. “Maar nu kon ik wél 
voor de volle honderd procent gaan voor een andere, 
passende baan. Ik had geleerd wat mijn waarde was en 
hoefde me niet langer te bewijzen.” 

Ingewikkeld
Nu lukte het solliciteren wel. Bauke kon in april aan 
het werk als klantenservice medewerker bij Coolblue. 
En is daar heel blij mee: “Wat een leuk bedrijf is dit! Ik 
werk vanuit huis, en toch is het gezellig. Ik kwam in een 
team met mensen die ik tijdens de opleiding bij 
Coolblue heb leren kennen. Elke dag is er een online 
dagstart; een fijn moment van contact.” Hij vond het 
vanaf het begin leuk om klanten te helpen en 
problemen op te lossen. “Het liefst de ingewikkelde 
gevallen. Dan heb ik echt wat aan mijn opleiding, merk 
ik.” Een groot voordeel van Coolblue is dat je er kunt 
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doorgroeien, stelt Bauke. “Ik zag deze functie vanaf het 
begin als een mooie eerste stap. Want uiteindelijk wil 
ik graag meer verantwoordelijkheid en creativiteit in 
mijn werk.” En daarin is hij al aardig op weg: bij het 
verschijnen van deze Delft Actief is hij bij Coolblue net 
begonnen als support medewerker, waarbij hij zich 
richt op één product: gaming. En hij – zoals hij wilde 
– meer verantwoordelijkheid krijgt. “Ik heb er 
superveel zin in. De wereld verbeteren kan op allerlei 
manieren. Voorlopig zit ik hier geweldig op mijn plek!” 

Heeft u een uitkering en zoekt u betaald werk? 
Werkse! wil u graag helpen om een betaalde, 
passende baan te vinden. U kunt er 
bijvoorbeeld leren hoe u een goede 
sollicitatiebrief schrijft. Of hoe u een cv maakt 
of verbetert en hoe u vacatures vindt. Kijk voor 
meer informatie op www.werkse.nl. 

Foto Charles Borsboom

Heeft u na de uiterste betaaldatum nog geen uitkering 
ontvangen? Bel dan tel. 14015. 
Bellen vóór de uiterste betaaldatum heeft geen zin. 

Bauke Joosten: 'Ik zag in hoe erg ik me altijd moest bewijzen van mezelf.'



Jaargang 19  |  nummer 3  | september 2021

Kent u de computerregeling van de gemeente? Via 
deze regeling kunt u een vergoeding krijgen van de 
gemeente voor het kopen van een computer. U kunt deze 
vergoeding één keer per vier jaar aanvragen. Omdat er nu 
veel online onderwijs wordt gegeven, heeft de gemeente 
de computerregeling uitgebreid.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun 
studie te betalen. Als u een langdurige ziekte of 
beperking heeft, is bijverdienen vaak moeilijk. 
Misschien heeft u recht op de individuele 
studietoeslag. 

Hulp na stoppen van de Tozo 5

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG

Wilt u een afspraak maken met de Financiële Winkel voor Ondernemers? Dat is heel gemakkelijk.  
U kunt online een afspraak maken. Kijk daarvoor op www.delft.nl/schuldhulpondernemers. Of u 
kunt 14015 bellen. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Een afspraak 
met de Financiële Winkel voor Ondernemers is gratis en vrijblijvend.

Voor wie?
De Financiële Winkel voor Ondernemers helpt ondernemers die de schulden van het bedrijf met 
hun eigen geld moeten betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een:
•  zzp’er (zelfstandige zonder personeel);
•  éénmanszaak;
•  vof (vennootschap onder firma).

Ook in andere situaties kunt u soms hulp krijgen van de Financiële Winkel voor Ondernemers. 
Bijvoorbeeld als u een besloten vennootschap (BV) heeft. En u als bestuurder de schulden van de 
BV zelf moet betalen. Of als u schulden heeft en geen zelfstandig ondernemer meer wilt zijn.

Bedrijf gestopt?
Heeft u uw bedrijf moeten stoppen? En heeft u nog steeds schulden? Maak dan een afspraak met de 
Financiële Winkel van Delft! Dit kan via www.delft.nl/schulden.

Hulp voor andere ondernemers
Ook voor andere ondernemers is er hulp. De gemeente werkt samen met organisaties die kunnen 
helpen met advies of begeleiding:
•  Geldfit Zakelijk;
•  Ondernemersklankbord;
•  Support voor Ondernemers.
 
Bijstand voor zelfstandigen
Wilt u weten of u bijstand voor zelfstandigen (Bbz)? Kunt krijgen? Het Bureau Zelfstandigen van de 
gemeente Delft helpt u verder.
Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/schuldhulpondernemers. 

Bent u zelfstandig ondernemer in Delft? Maakt u gebruik van de 
Tozo 5? En kunt u misschien uw rekeningen niet meer betalen als 
de Tozo 5 stopt op 1 oktober 2021? Of heeft u zakelijk en/of privé 
schulden? Dan kunt u hulp krijgen van de Financiële Winkel voor 
Ondernemers.

De Financiële Winkel van Delft helpt 
Kunt u uw rekeningen niet op tijd betalen? Of heeft u andere geldzorgen?  
De Financiële Winkel van Delft helpt u graag om een passende en blijvende 
oplossing te vinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan tips om uw administratie 
te verbeteren. Maar ook aan een schuldregeling.

Wacht niet af, vraag hulp!
Geldproblemen gaan niet vanzelf weg. Niets doen, kan betekenen dat uw 
schulden nog hoger worden. Maak daarom een afspraak met de Financiële 
Winkel van Delft via www.delft.nl/schulden of bel 14015. De mensen daar 
helpen u graag. Een afspraak met de Financiële Winkel van Delft is gratis en 
vrijblijvend. 

Een tweede computer
Tot 31 december 2021 mogen gezinnen met minimaal 
drie kinderen van 7 tot en met 17 jaar een tweede 
computer aanvragen.  Als u de aanvraag indient, bekijkt 
de gemeente hoe oud uw kinderen op dat moment 
zijn. De vergoeding is € 400 per computer of laptop. 
U mag de vergoeding ook gebruiken voor normale 
randapparatuur, zoals een printer. 
Als u met het geld een computer of randapparatuur heeft 
gekocht, moet u de bon bij de gemeente inleveren.

Voorwaarden
De computerregeling is een onderdeel van de bijzondere bijstand. Om bijzondere 
bijstand te kunnen krijgen, mag u maximaal 110% van de bijstandsnorm verdienen.  
Voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is dat € 1.690 per maand. 

Aanvragen
U vraagt de computerregeling aan via www.delft.nl/computerregeling. 

De individuele studietoeslag is extra geld voor studenten die door 
een beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie. U mag zelf 
kiezen waarvoor u dit geld gebruikt. Bijvoorbeeld voor eten en 
drinken, uw kamerhuur of om uw studielening te verlagen. 
De individuele studietoeslag is € 150 per maand. De student of 
leerling krijgt dit in de vorm van bijzondere bijstand.

Voorwaarden
Om de individuele studietoeslag te kunnen krijgen, moet een student 
of leerling:
•  18 jaar of ouder zijn;
•   recht hebben op studiefinanciering of een Wtos-bijdrage  

(Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten);
•   geen vermogen hebben (in elk geval niet meer dan mag voor de Participatiewet);
•  door een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen naast de studie.

Zo vraagt u het aan
Wilt u de individuele studietoeslag aanvragen? U vindt het aanvraagformulier op www.
delft.nl/studietoeslag. Na het invullen stuurt u het formulier met bewijsstukken naar de 
gemeente. Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Een deskundige beoordeelt 
of u recht heeft op individuele studietoeslag. 

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/studietoeslag.

De computerregeling 
is uitgebreid
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MINDER INKOMEN DOOR CORONA? 

CHECK DE TONK  
DE REGELING IS VERANDERD 

Wat is de TONK? 
De TONK is één van de coronamaatregelen voor financiële hulp. U krijgt dan één keer een 
uitkering van maximaal € 3.000 (eerst was dit € 1.500) voor noodzakelijke woonkosten zoals 
huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit. Hoeveel geld u krijgt, hangt af van hoe lang u al 
minder inkomsten heeft. 

Voor wie? 
De TONK is er voor iedereen die door corona minder inkomsten heeft gehad. Om meer 
mensen te helpen, zijn sommige voorwaarden aangepast. Wanneer heeft u recht op de TONK?

•  u woont in Delft;

•  u bent 18 jaar of ouder. En u krijgt nog geen AOW of pensioen;

•   u heeft door de coronacrisis minimaal 15% minder inkomen. En u bent minstens € 150  

per maand minder gaan verdienen;

•  u heeft minder dan € 30.000 aan eigen geld;

•  de bijdrage is voor het betalen van uw noodzakelijke woonkosten.

TONK aanvragen vóór 1 november 2021
De TONK geldt van 1 januari tot 1 oktober 2021. Let op: u kunt de regeling aanvragen tot  
1 november 2021 op www.delft.nl/tonk. 

Al TONK gekregen?
Heeft u eerder de TONK van maximaal € 1.500 gekregen? Dan krijgt u automatisch een 
aanvullend bedrag op uw rekening als u daar recht op heeft. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag 
te doen. 

Heeft u door de coronacrisis minder inkomen? Dan kunt u 
misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Dit gebeurt via 
de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Betaalt u een aantal keer de rekening niet van uw huur, 
zorgverzekering, water of energie? Dan krijgt de gemeente 
een seintje van deze bedrijven. De gemeente neemt dan 
contact met u op. 

Waarom bericht van de gemeente?
De gemeente wil graag weten of het goed met u gaat. En of u misschien hulp nodig  
heeft bij het oplossen van uw betalingsachterstand(en).  Als u te lang wacht met hulp 
vragen, kunt u namelijk hoge(re) schulden krijgen. 

Hoe neemt de gemeente contact op?
We proberen u op één van de volgende manieren te bereiken:

•  telefonisch;

•  met een bezoek aan huis;

•  met een brief;

•  en sinds kort ook: per e-mail. 

Nu ook per e-mail
Het kan voortaan ook zo zijn dat de gemeente per e-mail contact met u  
opneemt als u betalingsachterstand(en) heeft. De e-mail die u dan krijgt, komt  
van delft@vroegsignalering.nl. 

U bepaalt zelf of de gemeente 
helpt
We proberen u op een van deze 
manieren te bereiken.  
Maar u bepaalt zelf of u hulp wilt van 
de gemeente.  
Wacht u liever niet af? Dan kunt u 
natuurlijk ook direct een afspraak 
maken met de gemeente. Dat kan via 
www.delft.nl/vroegsignalering. 

Gratis workshops, trainingen 
en netwerkwandelingen 

JobOn helpt Delftenaren die op zoek zijn naar een baan. Het is 
belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Om kennis en inspiratie 
op te doen. En om meer te weten over wat er op de arbeidsmarkt en 
in de samenleving gebeurt.  

Sinds de coronacrisis organiseert JobOn gratis online workshops, trainingen en 
webinars. Stap voor stap zijn er ook weer leuke workshops en bijeenkomsten op 
verschillende locaties in Delft. Zoals netwerkwandelingen, begeleid door wandel- 
en loopbaancoaches. 

Van webinar tot wandeling 
Op www.jobon.nl leest u aan welke activiteiten u kunt meedoen. Zo zijn er 
webinars en online workshops over allerlei thema’s. U leert bijvoorbeeld uw 
kwaliteiten ontdekken. En een goed LinkedIn profiel maken. Ook kunt u uw 
digitale vaardigheden verbeteren en ontdekken wat de banen zijn van de toekomst. 
En u kunt sollicitatietrainingen volgen en contact leggen met andere 
werkzoekenden. 

Doet u mee?
Iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan kan workshops en online trainingen 
volgen. Meedoen is gratis, maar u moet zich wel vooraf aanmelden. Ziet u een 
leuke activiteit? Meld u snel aan via www.jobon.nl, want vol is vol.

Netwerkwandelingen
Wilt u graag andere werkzoekenden leren kennen? Wandel dan eens mee met een 
netwerkwandeling voor werkzoekenden. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.  
U kunt ervaringen delen over het zoeken van werk. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op de website van JobOn, www.jobon.nl.  

JobOn is een landelijke organisatie voor werkzoekenden. JobOn organi- 
seert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen 
die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Deelnemers werken actief aan het 
onderhouden en uitbreiden van hun netwerk, vergroten hun vaardigheden 
en versterken elkaar. Meer informatie: www.jobon.nl.

Heeft u meerdere betalingsachterstanden?

Dan neemt de gemeente 
contact met u op



ACHTEROP

Hoeveel kost een 
Delftpas?

Hoeveel een Delftpas kost, hangt af van 

uw inkomen. Met een laag inkomen kunt u 

een Delftpas kopen voor € 5. Uw 

kinderen krijgen hun Delftpas gratis. 

Kijk op www.delftpas.nl voor alle tarieven. 

Veel plezier! 

Hier kunt u  
de Delftpas kopen

•  Gemeente Delft, Stationsplein 1  

(op afspraak); 

• DOK, Vesteplein 100; 

• DOK, Duke Ellingtonstraat 203.
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Aan de inhoud kunnen geen  

rechten worden ontleend.

Ga erop uit met de Delftpas!
Met de Delftpas beleeft u de leukste uitjes in de regio, samen met vrienden en familie. Dat is méér 
plezier voor minder geld. U krijgt korting of zelfs gratis toegang op uitjes zoals Diergaarde Blijdorp, 
Plaswijckpark, Museon, Skateland, Museum Prinsenhof Delft en nog veel meer. Leest u graag boeken 
of wil uw kind sporten bij een vereniging? Ook daarop krijgt u korting met de Delftpas.  

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Sporten en creatief bezig zijn is goed voor kinderen. Ze ontdekken hun talenten en 
leren spelen met anderen. Maar wat als u het niet kunt betalen? Het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur betaalt dan het lidmaatschap van uw kind. Van voetbal, streetdance, judo, 
zwemles tot muziekles. Zo kunnen alle kinderen meedoen! 

Sporten kost geld. U moet het lidmaatschap betalen én er is ook geld nodig voor 
sportkleding of bijvoorbeeld een muziekinstrument. Niet alle gezinnen kunnen dit 
betalen. 
Daarom zorgt het Jeugdfonds Sport en Cultuur ervoor dat alle kinderen kunnen 
meedoen. Wil uw kind graag sporten, op toneel- of muziekles? Het lidmaatschap en 
het lesgeld hoeft u dan niet zelf te betalen. Ouders met een laag inkomen kunnen 
hier geld voor krijgen uit het fonds.

Welk bedrag kunt u krijgen?
U mag per kind een aanvraag voor sport én een aanvraag voor cultuur doen. De 
vergoeding voor sporten is maximaal € 325 per jaar en voor culturele activiteiten 
maximaal € 450 per jaar.

Wat zijn de voorwaarden?
Voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport en Cultuur gelden drie voorwaarden: 
uw kind is jonger dan 18 jaar, uw kind woont in Delft en uw inkomen is niet hoger 
dan 110% van de bijstand.

Hoe kunt u gebruik maken van Jeugdfonds Sport en Cultuur?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Een 
tussenpersoon doet de aanvraag voor u. Dat is bijvoorbeeld de leraar op school, de 
buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar of uw huisarts. Blijkt uit de aanvraag dat u 
recht heeft op een vergoeding? Dan betaalt het fonds het geld direct aan de sport- of 
muziekwinkel of de vereniging. U krijgt dus geen geld op uw rekening. 

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/jeugdfonds. 

Waar kunt u de 

schoolkostenregeling voor 

gebruiken?

Zodra u de Delftpas heeft gekocht, zet  de 

gemeente Delft binnen 5 werkdagen een 

tegoed op de Delftpas van uw kind.  

U krijgt geen contant geld of geld op uw 

rekening. Het tegoed voor kinderen van  

4 tot en met 11 jaar is € 50. 

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgen 

€ 150 tegoed. Met dit tegoed kunt u 

school- en gymspullen kopen bij 

verschillende winkels. Op de website van 

de gemeente staat een overzicht van 

winkels waar u de Delftpas kunt 

gebruiken. U kunt spullen kopen zoals 

schriften, een rekenmachine, een regenpak 

of goede fietsverlichting voor uw kind. 

Meer informatie vindt u op www.delft.nl/

schoolkostenregeling. 

Ouderbijdrage betalen met de 

Delftpas

Met de Delftpas krijgt u ook een tegoed 

voor de ouderbijdrage op school. Wilt u 

dit tegoed gebruiken? Laat dan uw Delftpas 

op school zien of mail het pasnummer naar 

school. De gemeente betaalt de 

ouderbijdrage dan rechtsreeks aan de 

school. Kijk voor uitgebreide informatie op  

www.delftpas.nl.

Heeft u nog geen Delftpas? Bestel hem 

meteen!

Maak het tegoed op vóór  

1 maart 2022!

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. Dit tegoed kunt u nog 

Gebruik de 
schoolkostenregeling 
voor uw kind(eren)

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De 

basisschool, de middelbare school of een 

vervolgopleiding aan het mbo kost geld. 

Uw kind heeft misschien nieuwe school- 

en gymspullen nodig of u moet een 

ouderbijdrage betalen aan de school. 

Kinderen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen 

studiefinanciering of een tegemoetkoming 

in de schoolkosten aanvragen. Kijk 

hiervoor op www.duo.nl. 

Als uw kind jonger is dan 18 jaar, dan kunt 

u gebruik maken van de schoolkosten- 

regeling van de gemeente. 

Hoe kunt u de schoolkosten- 

regeling aanvragen?

De schoolkostenregeling is gekoppeld aan 

de Delftpas. Als u gebruik wilt maken van 

de schoolkostenregeling moet u eerst een 

Delftpas voor uzelf kopen. De Delftpas 

kost € 5 als u in Delft woont en een laag 

inkomen heeft. Dat is maximaal 110% van 

de bijstand. 

Bij een pas van € 5 kunt u een gratis 

Delftpas voor uw kind (tot en met 17 

jaar) aanvragen. U kunt de Delftpas online 

kopen via www.delft.nl/delftpas, bij de 

gemeente of bij DOK aan het Vesteplein 

100 of de Duke Ellingtonstraat 203.  

steeds gebruiken 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 kunt u via MijnPas 

zien hoeveel tegoed er op elke pas staat.

Bij deze winkels kunt u het tegoed 

gebruiken:  

Aktiesport, Jacob Gerritstraat 6 

Bruna, Gasthuislaan 66-68

Bristol, Zuidpoort 1 

H&M, Bastiaansplein 1

Hema, Molslaan 33 en Troelstralaan 71a

Primera Dasstraat, Dasstraat 12-14 

Primera Bikolaan, Bikolaan 189-191 

Primera In de Hoven, Troelstralaan 67 

Sneakers, Paradijspoort 2-6

Wijtman Sport, Oude Langendijk 13 (vanaf 

17 augustus 2021)

The athlete's foot, Bastiaansplein 7

The Read Shop Kempers, Troelstralaan 43-47


