
‘Als je eerlijk bent en werkt vanuit je hart,
dan komt het goed’
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Abdennaceur Bachiri (61) werkt in de fietsenstalling van U-Stal in de binnenstad van Delft. Na een proefperiode kreeg 
hij daar een jaarcontract voor 38 uur per week. Eerder was hij een tijdje werkloos en dakloos. “Ik hou juist van werken, 
want als je bezig bent vergeet je je problemen.”

Op de dag van het interview vertelt Abdennaceur dat 

hij jarig is. Hij is 61 jaar geworden. “Toen ik in 2018 een 

nieuwe baan zocht merkte ik dat bedrijven niet 

reageerden. Volgens mij denken ze dat ik op mijn 

leeftijd niet kan werken. Gelukkig ben ik via Werkse! 

geholpen met het vinden van een nieuwe baan.”

Hulp van psycholoog

Abdennaceur heeft altijd gewerkt, al vanaf zijn 10e jaar 

zelfs, toen in Marokko. “Vanaf 1994 werk ik in 

Nederland. In het begin was dat in de tuinbouw en 

later in de schoonmaak. In 2013 ging het privé mis. Ik 

moest weg bij mijn ex-vrouw en kinderen en werd 

dakloos. Er is een rechtszaak geweest en de 

jeugdbescherming heeft bepaald dat ik een goede 

vader ben. Toch houdt mijn ex-vrouw de kinderen bij 

mij weg. Ik vond dat zo erg dat ik al moest huilen als ik 

ergens kinderen hoorde. Een psycholoog heeft mij 

geholpen daarmee om te gaan.”

Op gesprek

Omdat hij dakloos was kreeg hij ook hulp van 

Perspektief. “Als je geen huis hebt word je soms 

behandeld alsof je een junk bent. Maar ik ben gewoon 

een vader en ik wilde verder. Dus heb ik me ingezet 

om een urgentie voor een huis te krijgen.” Omdat hij 

geen werk kon vinden is hij ongeveer een jaar bij 

Werkse! actief geweest. “Ik heb daar sollicitatietraining 

gedaan en ben een paar keer op sollicitatiegesprek 

geweest. Na 2,5 jaar uitkering kon ik na bemiddeling 

door Werkse! aan de slag bij U-Stal.” 

Leuk werk bij U-stal

Abdennaceur werkt bij verschillende fietsenstallingen 

in de binnenstad. “Elke week krijg ik een rooster waar 

ik de week erna sta. Als mensen hun fiets willen 

plaatsen doe ik er een sticker op. Dan scan ik ze zodat 

ze bij ons in het systeem staan. De mensen plaatsen 

hun fiets en als ze die later ophalen scan ik ze nog een 

keer. Het is leuk om zo met mensen om te gaan, ik heb 

goed contact met ze. Natuurlijk is er op de honderd 

mensen altijd wel iemand met een probleem. Soms wil 

iemand zomaar naar binnen fietsen, maar dat mag niet. 

Ik vraag ze dan vriendelijk om af te stappen en wijs ze 

op het bord met regels. Ze gaan wel eens in discussie. 

Ik blijf dan maar rustig en leg het nog een keer uit.”

Ramen zemen

De medewerkers zijn tijdens hun dienst 

verantwoordelijk voor de fietsenstalling. “Bij U-stal 

werken ongeveer 40 mensen. Ik ken ze allemaal en heb 

leuk contact met mijn collega’s. Na onze dienst geven 

we dingen door via internet, bijvoorbeeld als er 

klachten zijn. Zelf ben ik altijd 45 minuten voor 

werktijd aanwezig. Ik merk dat klanten die vroeg naar 

hun werk moeten het fijn vinden dat ze er al in 

kunnen. En omdat ik schoonmaker ben geweest zorg 

ik ook dat het gebouwtje helemaal schoon is. Ik zeem 

de ramen en maak alles netjes.”

Vrolijkheid geven

Abdennaceur vindt zijn werk bij U-stal echt mooi en 

wil hier graag blijven. “Ik heb er vertrouwen in dat mijn 

jaarcontract wordt verlengd. Ik weet wie ik ben, en ik 

weet dat ze tevreden over me zijn. Als het aan mij ligt 

ga ik niet meer weg!” Hij vertelt dat hij met trots 

terugkijkt op zijn leven. “Ik had een zware start en heb 

dingen meegemaakt, maar nu gaat het gelukkig goed. Ik 

kom uit een arm gezin en als klein jongetje verkocht ik 

water op de markt. Op mijn 17e ging ik in het leger 

waar ik 10 jaar werkte en gewond ben geraakt. Een 

van mijn onderbenen is helemaal verbrijzeld. Maar alles 

is goed hersteld hoor! Ik ben gezond, doe aan 

hardlopen, en fiets natuurlijk ook. Daarnaast ben ik 

opnieuw getrouwd en heb ik een zoontje met mijn 

nieuwe vrouw. Ook hij geeft mij kracht. Ik hou van alle 

mensen, probeer ze vrolijkheid te geven en slechte 

dingen achter me te laten.”

foto: Charles Borsboom

Abdennaceur Bachiri: ‘Als het aan mij ligt blijf ik hier tot mijn pensioen.’

  Verwachte 
 

Uiterste

  betaaldatum     betaaldatum

December 23 december 30 december 2022

Januari 24 januari 31 januari   2023

Februari 22 februari 28 februari  2023

Maart   24 maart 31 maart  2023

Uitbetaling uitkering 2022/2023

Heeft u na de uiterste betaaldatum nog geen geld ontvangen? 
Bel dan tel. 14015. Bel niet vóór de uiterste betaaldatum,  
wij kunnen u dan helaas nog niet helpen.
Alle betaaldata in 2023 staan hier: www.delft.nl/inkomen/uitkering



Actie: 
gratis naar het 
theater!
Theater de Veste geeft 10x 2 kaarten weg aan liefhebbers van theater! 

Dit geldt voor voorstellingen en concerten in de feestmaanden 

december en januari. Geniet van een avond uit, met bijvoorbeeld een 

vriend of vriendin. 

Wilt u hieraan meedoen? Stuur dan een mail naar:  

actie@theaterdeveste.nl en geef aan naar welke voorstelling u wilt 

gaan. Het programma staat op: www.theaterdeveste.nl. Geef in de 

mail aan of u 1 of 2 vrijkaarten wilt ontvangen en stuur uw 

contactgegevens. U krijgt een reactie van het theater. 
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Met deze verzekering van de gemeente Delft bent u beter verzekerd. Ook ontvangt u een korting van 

€ 15 per maand op uw premie. Dat is € 180 per jaar! Voor € 9,50 per maand kunt u al aanvullend 

verzekerd zijn.

Afspraken met DSW
De gemeente Delft heeft ook voor 2023 afspraken gemaakt met zorgverzekeraar DSW. Dit betekent 

dat bepaalde kosten extra zijn verzekerd, boven op uw gewone aanvullende zorgverzekering. De eigen 

bijdrage Wmo wordt bijvoorbeeld vaak volledig vergoed, tot € 375 per jaar. U kunt ook een vergoeding 

krijgen voor medicijnen die normaal niet (helemaal) vergoed worden. Bijvoorbeeld maagzuurremmers 

of ADHD-medicijnen.

Voorwaarden om aan AV-Delft mee te doen:

•   U woont in Delft.

•   U heeft een inkomen dat minder is dan 130 procent van de bijstandsnorm. Hoe hoog dit bedrag 

maximaal mag zijn, hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

•   U heeft geen betaalachterstand bij de zorgverzekering die u op dit moment heeft.

•   U moet een basisverzekering en een aanvullende verzekering afsluiten – of al hebben – bij DSW.

Overstappen in december!
Overstappen kunt u gemakkelijk regelen. Het is belangrijk dat u uiterlijk 31 december 2022 de 

verzekering opzegt die u nu heeft! Het opzeggen van de verzekering die u nu heeft en het afsluiten van 

de nieuwe verzekering doet u makkelijk op www.gezondverzekerd.nl. 

TIP 1! Kijk voor meer voordeel ook eens op www.delft.nl/geldvooru. 

TIP 2!  Bekijk ook bijgesloten folder of www.delft.nl/av-delft

Heeft u een deeltijdbaan of gaat u binnenkort in deeltijd 

werken? Dan krijgt u een salaris van uw werkgever. Als dit 

salaris lager is dan een bijstandsuitkering, vult de 

gemeente dit inkomen aan. U krijgt uw inkomen daardoor 

op twee of meer momenten in de maand. Dat kan lastig 

zijn. De gemeente heeft hiervoor de Surplus-regeling.

Surplus zorgt ervoor dat u uw inkomen op één vast 

moment in de maand ontvangt én dat uw inkomen elke 

maand gelijk is.

Surplus: 
vast bedrag op vast moment

Heeft u een uitkering of een laag inkomen en woont u in Delft?  
Dan is de AV-Delft iets voor u. De AV-Delft is een speciale 
aanvullende zorgverzekering.

HEEFT U 
SCHULDEN OF 
GELDZORGEN?

GA VOORDELIG EN  
BETER VERZEKERD  
2023 IN!

De Surplus-regeling werkt zo:
•   U geeft uw werkgever toestemming om uw salaris over 

te maken naar de gemeente.

•   De gemeente rekent aan de hand van uw loonstrook 

de hoogte van uw uitkering uit. En verrekent uw 

inkomsten.

•   U ontvangt een vast bedrag op een vast moment in de 

maand. Dat bedrag bestaat uit uw salaris en uitkering 

samen.

•   Reiskosten en andere vergoedingen betaalt de 

gemeente apart aan u uit.

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen? Neem dan 

contact op met uw werk- of inkomensconsulent.

JAAROPGAVE 2022

De jaaropgave kan belangrijk zijn als u een belastingaangifte 

moet doen. Of als u bijvoorbeeld een toeslag wilt aanvragen. 

Naar verwachting is de jaaropgave over 2022 begin februari 

2023 online beschikbaar. U ontvangt de jaaropgave dus niet 

automatisch in de post.

Wilt u meer informatie of wilt u uw jaaropgave inzien?  

Ga dan naar www.delft.nl en zoek op ‘jaaropgave’.

De gemeente Delft geeft u elk jaar een 
jaaropgave. In de jaaropgave staat hoeveel 
uitkering u heeft gekregen en hoeveel geld 
aan belasting en premies is ingehouden.

Vraag de gemeente dan om hulp. De consulenten van de Financiële 

Winkel van Delft helpen u namelijk graag! Lukt het bijvoorbeeld niet 

om de rekeningen op tijd te betalen? Zij helpen een passende en 

blijvende oplossing voor u te vinden.

Wacht niet af en vraag hulp
Geldproblemen gaan niet vanzelf weg. Niks doen kan betekenen dat 

schulden zelfs erger worden. Maak daarom een afspraak met de 

Financiële Winkel van Delft via www.delft.nl/schulden of 14015.  

De afspraak is gratis en u zit nergens aan vast. 



Jaargang 20  |  nummer 4  | december 2022

Bij het Opvoedsteunpunt is geen vraag te gek

De energiekosten zijn in 2022 hard gestegen. Als u een uitkering 
van de gemeente ontvangt, heeft u dit jaar € 800 gekregen om 
uw energiekosten te betalen. Dit is de energietoeslag. Niet 
iedereen kreeg het bedrag. De toeslag is bijvoorbeeld alleen 
voor de hoofdbewoner in een huishouden.  

Omgaan met geld is iets wat jongeren moeten leren. Soms laten 
ze zich verleiden om te veel geld uit te geven aan mooie spullen. 
Van maandag 27 maart tot en met vrijdag 31 maart is er de Week 
van het Geld. Dan zijn er in Nederland activiteiten rondom geld, 
voor jongeren en hun ouders. Ook de gemeente Delft doet daar 
in 2023 weer aan mee. Het thema is dit keer ‘Bedwing de bling’.

Heeft u vragen over de opvoeding? Dan kunt u sinds kort elke dinsdagochtend terecht bij een Opvoedsteunpunt.  
Hier kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld bedtijden, games en social media, voeding of lastig gedrag. Medewerkers van  
de JGZ (het consultatiebureau), Delft voor Elkaar en Delft Support zitten klaar om vragen te beantwoorden.

Praten over de opvoeding

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Elk kind is weleens druk, opstandig of wil niet 

luisteren. Het is normaal als u het soms lastig vindt om daarmee om te gaan. Dat 

hoort bij opvoeden. Maar het is wel prettig als u hierover kunt praten met andere 

mensen. Dat kunnen vrienden of familieleden zijn. Maar u kunt met uw vragen nu 

ook terecht bij het Opvoedsteunpunt.

Laagdrempelige hulp

Renske van Gaalen is medewerker van Team Jeugd van Delft Support. Zij is een paar 

uur per week aanwezig bij het Opvoedsteunpunt. “Ouders vinden het fijn dat we een 

plek bieden waar ze altijd terechtkunnen,” vertelt Renske. “Zonder dat ze zich direct 

ergens voor moeten aanmelden. Veel ouders hebben vragen over de opvoeding. Maar 

hulp vragen is niet zo makkelijk. Bij het Opvoedsteunpunt kunnen ze al hun vragen 

stellen. Zo kunnen we ouders en hun kinderen snel helpen. En blijkt dat toch meer 

hulp nodig is? Dan kunnen we altijd meer hulp inschakelen.”

Wanneer en waar?

Het Opvoedsteunpunt is elke dinsdagochtend van 08.15 tot 09.30 uur open op een 

locatie van De Horizon.

In de oneven weken is het op de locatie Brahmslaan 42. 

In de even weken is het op de locatie Poptahof-Noord 448 A. 

WEEK 
VAN HET 
GELD 
2023 

Op school en thuis

Verschillende Delftse scholen besteden aandacht aan de Week van het Geld. Dan gaat het over 

verstandig omgaan met geld en leren jongeren zien hoe ze verleid worden om spullen te 

kopen. U kunt zelf natuurlijk ook met uw kind(eren) praten over geld. Op de website van de 

Week van het Geld vindt u tips en hulpmiddelen om dit te doen.

Heeft u vragen of wilt u iets organiseren rondom de Week van het Geld? Stuur een e-mail 

naar weekvanhetgeld@delft.nl. Op www.weekvanhetgeld.nl (ga naar: over deze week / 

activiteiten) vindt u nu al filmpjes en spelletjes over omgaan met geld.

De overheid heeft het bedrag verhoogd naar € 1300.  Als u eerder de energietoeslag kreeg, 

krijgt u in november automatisch € 500 extra. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Houd 

hiervoor www.delft.nl/energiecompensatie in de gaten.

Is er bij u iets misgegaan? Had u recht op de toeslag, maar heeft u niets, te weinig of te veel  

geld ontvangen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of bel het 

nummer 14015.

Nog steeds te hoge kosten?
Zijn uw energiekosten met veel meer dan € 1300 gestegen in 2022? De gemeente werkt aan 

een regeling waarbij u in dat geval bijzondere bijstand kunt aanvragen. Dit kan in de loop van 

2023 worden aangevraagd. Ook dit komt op de webpagina te staan: www.delft.nl/

energiecompensatie. 

Tips om minder energie te gebruiken
Bijvoorbeeld lichten uitdoen op plekken waar u niet bent, korter douchen en apparaten 

helemaal uitschakelen. Ook helpt het om de verwarming op 19 graden te zetten en een uur 

voordat u naar bed gaat laag te zetten.

Dit kunt u nog meer doen:
•   Slimme tips om minder energie te gebruiken en hulp bij het kiezen van energiebesparende 

producten kunt u krijgen van de energiecoaches van 015 Duurzaam: www.015duurzaam.info. 

•   U kunt via DOK (Centrum en Voorhof) apparaten lenen om te meten hoeveel energie u 

gebruikt.

Kijk voor andere tips om energie te besparen op de volgende websites:

•   www.regionaalenergieloket.nl/delft/indebuurt

•   www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie 

Vergoeding  
energiekosten

GRATIS TRAINING:  
VERMINDER UW GELDZORGEN

Chiara Tafuni geeft deze training via de Herstelacademie. Zij leefde jarenlang van de 

bijstand en is eruit gekomen. U krijgt tips over sparen, schulden afbetalen, een budget 

maken en werken met een uitkering. Na de training heeft u een beter overzicht van uw 

financiën. U volgt de training op elk moment via de computer of telefoon. Mail naar 

jelevenoporde@ziggo.nl of bel 06 23 94 06 78 om de training te volgen.

Boodschappen zijn duurder. De energierekening is hoger. 
Maakt u zich zorgen over geld en wat u nog kunt besteden? 
Volg de gratis training ‘Je leven op orde’ over omgaan met 
geld.
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Kleding kopen met de Delftpas
Heeft uw kind een gratis Delftpas? Dan kunt u bij een aantal winkels in Delft school- 
spullen en kleding kopen. Neem de Delftpas mee naar de winkel. Hiermee rekent u de 
spullen af bij de kassa. Is het bedrag bij de kassa hoger dan het tegoed op de pas? Dan 
betaalt u zelf geld bij. Is het bedrag lager, dan blijft het tegoed tot 28 februari 2023 geldig. 
Staat er nog tegoed op de Delftpas? Maak het dan voor 28 februari 2023 op. Na die 
datum kunt u het bedrag niet meer gebruiken. Op www.delftpas.nl kunt u via MijnPas 
zien hoeveel tegoed op de pas van uw kind(eren) staat.

Delftpas verlengen

Heeft u een Delftpas? Dan verloopt uw 
pas op 28 februari 2023. U kunt de pas 
makkelijk verlengen op www.delftpas.nl. 
Het is niet nodig om een nieuwe pas te 
kopen. U betaalt online € 5 voor de pas. 
Kunt u niet online betalen? Maak dan een 
afspraak bij gemeente Delft. 

U kunt het tegoed gebruiken  
bij deze winkels:
• 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 
• Wijtman Sport, Oude Langendijk 13 
• The Athlete's foot, Bastiaansplein 7
• The Read Shop Kempers, Troelstralaan 43-47 

Wat heeft u nodig?
1 blikje Danerolles Croissants Classic
50 gram boter
2 eetlepels kaneel
3 eetlepels suiker
Poedersuiker (als u glazuur wilt 
maken)
Bakpapier

Zo maakt u het:
Haal de boter voor gebruik uit de koelkast zodat het zacht wordt. 
Open het blikje croissants en rol het deeg uit in een rechthoek. 
Meng de zachte boter in een kommetje met kaneel en suiker. 

Giet het mengsel over het deeg en smeer uit met een kwast of 
mes. Rol het deeg weer helemaal op en snijd het in 12 smalle 
stukjes.

Verwarm de oven op 180 graden. Plaats de kaneelrolletjes op een 
bakplaat met bakpapier. 

Tip: plaats de rolletjes in de vorm van een kerstboom.
Bak de rolletjes 18-20 minuten op 180 graden. Zijn ze goudbruin? 
Dan zijn ze klaar! 

Laat de rolletjes afkoelen en maak glazuur. Meng daarvoor 
poedersuiker met een paar druppels water. Smeer over de 
kaneelrolletjes en serveer aan de gasten. 

Kerstrecept:  
zoete kaneelrolletjes
De feestdagen staan voor de deur. Maak 
dit snelle en goedkope recept voor 
uw gasten of voor thuis. 

Uitjes in de kerstvakantie

Ook deze kerstvakantie is er genoeg te doen. Gratis óf met korting!

Topaanbiedingen in Delft Bespaar
1 x gratis zwemmen in Kerkpolder of Sportfondsenbad Delft € 6 
Gratis onbeperkt naar Royal Delft Experience € 14 
Gratis onbeperkt naar museum Prinsenhof Delft € 12,50
Gratis onbeperkt toren van de Nieuwe Kerk beklimmen € 6,50
Gratis onbeperkt entree Paul Tetar van Elven € 7,50
Jaarcontributie sportverenigingen € 25
Onbeperkt 25% korting op fluistersloep € 10,65
Cursussen bij de VAK boven de € 100 € 25

Topaanbiedingen buiten Delft Bespaar
  
Diergaarde Blijdorp 1x voor € 5 € 24,50 (volw)
1 x gratis toegang Familiepark Plaswijckpark € 14,95 (volw)
1 x gratis toegang Attractiepark Duinrell (excl.Tikibad) € 24,95
1 x gratis toegang Midget Golfbaan Parkhaven € 7,50
1 x gratis Lasergame Rotterdam € 10,50
1 x gratis entree Omniversum - Museon € 16,50
Gratis onbeperkt toegang Kunsthal Rotterdam € 16,50
Gratis onbeperkt toegang Kinderboekenmuseu € 10,00
Gratis onbeperkt toegang Mauritshuis Den Haag € 17,50
1 x gratis rondvaart Spido € 15,75
1 x Madurodam voor € 5 € 17,00

Blijft u liever in Delft? De Nieuwe Kerk, het Vermeer Centrum, Museum Prinsenhof en Royal 
Delft Experience bezoekt u allemaal gratis. Er is altijd iets leuks te doen met de Delftpas! 

Gratis speelGoed 
bij de Speelgoedbank

Kinderen leren met spelletjes, speelgoed en boekjes. Maar nieuw 

speelgoed kopen kost veel geld. Bij Speelgoedbank Delft mogen 

kinderen van 0 tot 12 jaar gratis speelgoed uitzoeken.  

Dat mag zelfs vier keer per jaar! 

Hoe werkt het?
Kom met uw kind, buurkind of kleinkind naar de Speelgoedbank.  

De vrijwilligers helpen graag om leuk speelgoed uit te zoeken.  

Het speelgoed is nieuw of weinig gebruikt. Na een tijdje met ander 

speelgoed spelen? Dan kunt u weer samen naar de winkel komen.  

De kinderen mogen het speelgoed houden. 

Speciale actie
Wilt u speelgoed voor de kerstvakantie of feestdagen?  

Neem de waardebon mee die is bijgesloten en kom samen speelgoed 

uitzoeken!

Openingstijden: elke woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur en 

zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Adres: Delftstede, Phoenixstraat 66 

in Delft, tramlijn 1 en 19. Zie ook: 

www.speelgoedbankdelft.nl.


