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Vorig jaar zat Marga van Asten (63) ineens thuis. Het bedrijf waar ze werkte had schulden en moest stoppen. Ze ging 
solliciteren, maar kreeg nergens een gesprek. Ze denkt dat dit door haar leeftijd komt. Toch vond ze al snel via Werkse! 
een nieuwe baan als planner bij GGZ Delfland.

Marga van Asten werkt al haar hele leven als 
administratief medewerker of planner. Door pech is ze 
twee keer in de bijstand gekomen. “In 2020 werd mijn 
contract niet verlengd bij het bedrijf waar ik werkte. 
Ze zeiden dat ik de snelheid van nu niet aankon. Dat is 
raar, want ik ben juist handig met de computer. 
Gelukkig vond ik nieuw werk. Maar al snel bleek er 
iets mis te zijn en moest dat bedrijf stoppen. Ik had 
toen al zes maanden geen salaris gehad. Via het UWV 
heb ik dat voor een deel weer teruggekregen. Ik vind 
het zwaar om steeds weer opnieuw te beginnen. Het 
is niet leuk als je weg moet als je er net in zit.”

Zelfvertrouwen weg
Ze is toen weer gaan solliciteren, maar kreeg een 
aantal afwijzingen. “Ze schreven bijvoorbeeld dat mijn 
opleiding en ervaring niet aansloten bij de functie. Dat 
klopt niet, want ik solliciteerde juist omdat mijn 
opleiding en ervaring aansloten! Die afwijzingen doen 
wel wat met je. Het maakt je onzeker. Het beetje 
zelfvertrouwen dat je hebt is dan weg. Ik denk dat het 
komt door mijn leeftijd dat ik niet werd gevraagd voor 
een gesprek. Werkgevers staan niet te springen om 
iemand van 63 jaar aan te nemen. Ik snap dat ook wel. 
Een werkgever vindt misschien dat iemand als ik al 
dicht bij de AOW is. Maar iemand van 60 jaar of ouder 

kan nog prima werken. Dat is dan misschien voor een 
paar jaar. Maar in deze tijd werken mensen toch vaak 
maar 4 tot 5 jaar op dezelfde plek. Misschien denken 
werkgevers dat iemand geen waarde meer heeft. Maar 
dat is niet zo! Ik zie het aan mezelf. Ik lever een goede 
bijdrage op het werk. Ik hoor dat ook van ze. Vanaf het 
moment dat ik bij GGZ Delfland werk, zeggen ze dat 
ze blij zijn met me!” 

Zorgen voor jezelf
Bij Werkse! deed Marga mee met de matchruimte. Dat 
is een plek waar je, samen met anderen die een 
uitkering hebben, op zoek gaat naar betaald werk. “Ik 
was er maar een korte tijd, want ik kon al snel bij 
GGZ Delfland op gesprek. Dat klikte en ik heb nu  
een contract van 6 maanden. Ik heb uiteindelijk maar  
2 maanden bijstand gehad. Dat is heel fijn, want ik wil 
niet thuis zitten. De bijstand is geen pretje. Met een 
baan zorg je voor jezelf, dat voelt veel beter.”

Goede planning
Wat doet ze bij GGZ Delfland? “Daar plan ik het 
vervoer van mensen die werken in de dagbesteding. 
Met bussen worden zij thuis of bij een instelling 
opgehaald. De chauffeurs krijgen een routelijst zodat 
ze weten wie ze moeten ophalen en waar. Na het 
werk brengen ze de mensen weer terug. Ik maak de 
planning. Vaak gebeuren er onverwachte dingen. Dan 
bellen mensen af en komen ze niet naar de 
dagbesteding. Soms gebeurt dat op het allerlaatste 
moment. Ik moet dan snel de chauffeurs inlichten. 

  Verwachte 
 

Uiterste
  betaaldatum     betaaldatum

Maart 25 maart 31 maart

April 25 april 29 april

Mei   25 mei 31 mei (+vakantiegeld)

Uitbetaling uitkering

Daarom ben ik veel aan het bellen! Ik vind het erg leuk 
om te doen. Je bent steeds aan het schakelen om de 
ritten soepel te laten lopen. Ik probeer te zorgen dat 
de routes kloppen en de chauffeurs tevreden zijn. En 
dat de deelnemers op de dagbesteding komen zodat 
het werk daar ook goed loopt. Als het uitkomt, val ik in 
en rijd ik zelf op de bus.”

Tot mijn pensioen
Als het aan Marga ligt blijft ze tot haar pensioen bij 
GGZ Delfland werken. “Ik heb het echt naar mijn zin. 
Mijn leidinggevende is blij met me. Die zegt dat ik het 
snel door heb en het werk goed doe. Ook hebben ze 
gezegd dat ze het contract willen verlengen en dat 
gaan proberen. Dat ze er moeite voor doen is goed 
voor mijn zelfvertrouwen. Natuurlijk blijf ik tot die tijd 
wel in spanning!”

Foto Charles Borsboom

Heeft u na de uiterste betaaldatum nog geen uitkering ontvangen?  
Bel dan tel. 14015. Bel niet vóór de uiterste betaaldatum, wij kunnen  
u dan helaas nog niet helpen. Alle betaaldata in 2022 staan hier:  
www.delft.nl/inkomen/uitkering/

Marga van Asten: ‘Mensen van 60 jaar of ouder leveren een goede bijdrage op het werk.’
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Iedereen in Nederland heeft te maken met wetten en regels. Vooral voor mensen met een 
uitkering of een laag inkomen zijn er veel regels en regelingen. Voor sommige mensen pakken 
die niet eerlijk uit en dan kunnen ze in grote problemen komen. Want een foutje is snel 
gemaakt. Ook de overheid kan fouten maken. Heeft u hulp nodig bij problemen zoals 
hieronder? Dan kunt u naar het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR). De medewerkers in Delft 
helpen u gratis met vragen over wetten en regels. Ze geven advies, helpen bij een brief of 
het maken van bezwaar. Of ze helpen u bij het contact leggen met een organisatie.

De sociaal raadslieden kunnen u bijvoorbeeld helpen bij de volgende situaties:
•  Uw uitkering is ineens verlaagd of gestopt, of uw aanvraag bijzondere bijstand is 

afgewezen.
• U begrijpt een beslissing over toeslagen niet of moet een bedrag terugbetalen.
• U krijgt een aanslag van de belasting terwijl u een uitkering heeft.
• De kinderbijslag is stopgezet.
•  U heeft een achterstand bij de zorgverzekering of energiebedrijf of moet een hoger 

bedrag betalen.
• De verhuurder helpt niet goed bij klachten over het onderhoud van uw huis.
• Uw werkgever betaalt uw salaris niet uit of wil u laten tekenen voor ontslag. 
• U begrijpt niet waarom de deurwaarder beslag legt op uw uitkering of salaris.  
• U heeft vragen over uw verblijfsvergunning of problemen met de IND.

Meer begrip van overheid
Een van de raadslieden, Renate Wolf, vertelt: “Wij hebben de laatste tijd veel vragen gehad 
over slecht onderhoud. Er was in veel huizen overlast door schimmel. Ook spraken wij 
mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire in de kinderopvang. Alle 
gesprekken zijn geheim. Als we problemen vaker zien, geven we dat door aan de gemeente 
en de landelijke overheid. We hopen dat de overheid meer begrip krijgt voor mensen met 
een laag inkomen.”

U kunt bij de raadslieden terecht van maandag t/m donderdag  
tussen 9.00 en 12.30, en van 13.30 tot 16.30

Van Bleyswijckstraat 91 • 2613 RR Delft • 015 219 79 70 • 
sociaalraadslieden@delft.nl

De Surplus-regeling werkt zo:
•  U geeft uw werkgever toestemming om uw salaris over te maken naar de gemeente.
•  De gemeente rekent met 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 is uw salaris en 

uitkering samen.
•  Reiskosten en andere vergoedingen betaalt de gemeente apart uit. 

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen? Neem dan contact op met uw werk- of 
inkomensconsulent.

Surplus-regeling deeltijdwerk
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Heeft u een deeltijdbaan 
of gaat u binnenkort in 
deeltijd werken? Dan krijgt 
u salaris van uw werkgever. 
Als dit salaris lager is dan 
een bijstandsuitkering, vult 
de gemeente dit aan. U krijgt 
daardoor op twee of meer 
momenten in de maand geld 
gestort. Dat kan lastig zijn. 
De gemeente heeft hiervoor 
de Surplus-regeling. Daarmee 
krijgt u uw inkomen op één 
vast moment in de maand en is 
dat inkomen elke maand gelijk.

Vergoeding energiekosten 
van € 200

Hulp van sociaal raadslieden 

De meeste mensen gaan in 2022 meer betalen voor energie. Van de gemeente ontvangt u 
eenmalig een vergoeding van ongeveer € 200. Dit bedrag krijgen mensen met een laag inkomen 
(op of net boven de bijstand) via de bijzondere bijstand. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan krijgt u het bedrag automatisch in maart 2022. Maar niet 
iedereen met een bijstandsuitkering krijgt het bedrag. De vergoeding is bijvoorbeeld alleen voor 
de hoofdbewoner in een huishouden. 

Heeft u ook een laag inkomen, maar bent u nog niet bekend bij de gemeente? Houd de volgende 
website dan goed in de gaten: www.delft.nl.hulpbijenergiekosten. Binnenkort kunt u ook een 
aanvraag doen. Als dat zo is, maakt de gemeente het daar bekend.

Nu energie duurder is kunt u zelf veel doen om minder energie te gebruiken. Bijvoorbeeld 
korter douchen, apparaten uitzetten en de verwarming uit in kamers die u niet gebruikt.  
Dit kunt u ook doen:
•  Vraag een cadeaubon van € 55 aan bij het Energieloket Delft. U kunt hiervan producten kopen 

om energie te besparen: regionaalenergieloket.nl/delft/cadeaubon. Het energieloket heeft ook 
tips om energie te besparen.

•  Mensen die gebruik maken van de Voedselbank krijgen producten en hulp aangeboden.  
Zij hoeven geen cadeaubon aan te vragen. 

•  Slimme tips om minder energie te gebruiken 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. Zoals een warmtecamera die energielekken in uw huis in beeld brengt.  
Het gebruik van de camera vraagt wel enige oefening. Daar helpen de ervaren energiecoaches 
van 015 Duurzaam u graag bij. 

•  Webinar Energie besparen voor VvE’s en een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen  
voor VvE’s. Zie: regionaalenergieloket.nl/delft/indebuurt.   

•  Heeft u een goed energiecontract? Bekijk op de website van www.gezondverzekerd.nl/
goedkope-energie of en wat u kunt besparen.

Kijk voor meer informatie over energie in Delft op: www.delft.nl/milieu/energie

Hulp bij energie besparen

Tip
Op www.steffie.nl staan moeilijke dingen op een makkelijke manier 
uitgelegd. Zoals duidelijke uitleg over geld, de computer of toeslagen. 
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EEN FIETS VAN DE  
GEMEENTE? 
DAT KAN NU OOK  
VIA MARKTPLAATS!
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Heeft u een uitkering of een laag inkomen en kinderen die naar school 
gaan? U kunt een bijdrage krijgen voor een fiets voor uw kinderen. De 
gemeente Delft heeft een fietsregeling voor kinderen tussen de 4 en 18 
jaar. Dit krijgt u vergoed:

• Kind van 4 tot 8 jaar: 1 x een vergoeding van € 100
• Kind van 8 jaar tot brugklas: 1 x een vergoeding van € 150
• Kind vanaf brugklas tot 18 jaar: € 250

Wat verandert er?
Nieuw is dat u ook een fiets op Marktplaats mag kopen. U moet dan bij de 
gemeente het bewijs laten zien van een betaling via iDEAL. Bekijk alle 
voorwaarden voor de fietsregeling op de website. U kunt daar ook zelf de 
aanvraag doen: www.delft.nl/fietsregeling

Heeft u schulden door de toeslagenaffaire en heeft de 
Belastingdienst u erkend als gedupeerde? Dan kan een 
deel van deze schulden misschien worden opgelost. 

In februari heeft u een brief van de Regionale Belastinggroep (RBG) ontvangen. Hierin staat 
dat u gemeentelijke belastingen moet betalen. Dit wordt een aanslag genoemd. 

Publieke schulden  
Publieke schulden zijn schulden bij overheidsorganisaties, zoals de gemeente, de 
Belastingdienst, DUO, het UWV en het CJIB. De meeste van deze schulden die al 
bestonden voor 2021, hoeft u niet te betalen. Deze schulden worden 
kwijtgescholden. U hoeft hier zelf niets voor te doen. 

Private schulden
Private schulden zijn schulden bij organisaties die niet bij de overheid horen, zoals uw 
energiemaatschappij, zorgverzekering, woningbouwcorporatie en webwinkels. Veel 
van de schulden die u hier heeft worden afbetaald door de Sociale banken Nederland 
(SBN). Het gaat om schulden die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. 
U moet hiervoor wel een aanvraag doen via www.sbn.nl. 

Hulp nodig bij uw schulden?
U kunt hulp krijgen van de gemeente of ISOFA Delft bij:
• het verzamelen van uw private schulden
• het invullen van het formulier 
• het insturen via de website van de SBN
• vragen over schulden

Gemeente Delft, 14 015, toeslagenaffaire@delft.nl
ISOFA Delft, 06 19 00 40 38, info@isofa.nl
Kijk ook op: www.delft.nl/toeslagenaffaire

EXTRA HULP 
voor gedupeerden toeslagenaffaire

De aanvraag
Een kwijtschelding aanvragen doet u via www.derbg.nl/kwijtschelding. U kunt ook  
bellen naar 088-291 11 99. U hoeft bij uw aanvraag geen gegevens aan te leveren.  
De RBG zal uw gegevens zelf opzoeken en kijken of u aan de voorwaarden voldoet. 
Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet of heeft u vragen, neem dan gerust contact 
op met de RBG. 

Let op: heeft u de belasting al betaald? U kunt toch nog kwijtschelding aanvragen.  
Dat moet u binnen 3 maanden na de betaling doen.

Als u een laag inkomen heeft hoeft u een deel van die belasting misschien niet te 
betalen. Dat heet een kwijtschelding. U moet dan wel zelf iets doen, en dat is 
kwijtschelding aanvragen bij de RBG. U hoeft dan geen afvalstoffenheffing te betalen en 
maar een deel van de rioolheffing. 

Let op: doe dit binnen twee maanden na de datum die op de brief van de RBG staat!

De voorwaarden:
• Uw inkomen is niet hoger dan bijstand of AOW.
•  Afhankelijk van hoe u woont mag u een bedrag op uw betaal- en spaarrekening hebben. 

Woont u samen of bent u getrouwd? Dan kijkt de RBG ook naar de rekeningen van uw 
partner. De RBG houdt de volgende richtbedragen per huishouden aan: 

° Alleenstaande: €1500 

° Alleenstaande ouder: €1750 

° Gehuwd of samenwonend: €2000
•  Heeft u iets meer geld op uw rekening? Dan kunt u alsnog proberen om kwijtschelding 

aan te vragen. In bepaalde situaties mag u meer geld op uw rekening hebben. 
•  U heeft dit jaar geen motor/auto gekocht of gekregen. (Een motor/auto minder dan  

€ 2.269 mag wel, of als de motor/auto voor werk of door ziekte nodig is.)
•  U heeft geen koophuis. 
•  U heeft geen eigen bedrijf (kwijtschelding is er wel voor ZZP’ers met een  

Bbz-uitkering).

MINDER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BETALEN
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Het pasjaar is gestart!
Op 1 maart 2022 is het pasjaar van de Delftpas gestart. Dat betekent dat 
u meer leuke dingen kunt doen voor minder geld. U kunt naar Diergaarde Blijdorp, 
Plaswijckpark, Prinsenhof en nog veel meer. Met de Delftpas krijgt u korting of zelfs 
gratis toegang op uitjes.

Als u geen geld heeft voor sport- of muziekles voor uw 
kinderen dan is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor 
kinderen tussen de 0 en 18 jaar betaalt dit Jeugdfonds 
het lesgeld. Zo kan uw kind toch naar sport, dans, 
muziek of zwemles! Ook geeft het Jeugdfonds een 
waardebon voor spullen die nodig zijn. Zoals 
sportkleding, dansschoenen of de huur van een 
instrument.

Aanvragen
Een aanvraag loopt via een tussenpersoon. Dat is 
bijvoorbeeld een leraar, buurtsportcoach of 
hulpverlener. Op de webpagina www.delft.nl/jeugdfonds 
vindt u een tussenpersoon bij u in de buurt. U kunt op 
die website ook het aanvraagformulier invullen. 

Gaat u graag naar de bibliotheek of wil uw 

kind sporten bij een vereniging? Ook dan 

krijgt u korting met de Delftpas. Heeft u 

een laag inkomen en woont u in Delft? 

Dan kunt u de Delftpas met korting 

kopen. De pas kost dan €5 voor 

volwassenen en voor inwonende kinderen 

tot 18 jaar is de pas zelfs gratis. De 

gemeente Delft stort een tegoed op de 

pas van het kind. Hier kunnen zij 

schoolspullen mee kopen. Nog geen 

Delftpas? Koop deze makkelijk en snel op 

www.delftpas.nl. U kunt de pas ook bij de 

gemeente of bij DOK kopen.

Delftpas verlengen

De Delftpas is geldig van 1 maart 2022 

tot en met 28 februari 2023. Heeft u al 

een Delftpas? Dan kunt u de pas 

verlengen. U hoeft geen nieuwe pas te 

kopen.  

Verlengen doet u op www.delftpas.nl. 

Verlengen kan ook via de brief die 

pashouders hebben ontvangen. Scan de 

QR-code op de brief of maak het bedrag 

zelf over. U betaalt online € 5,- voor de 

pas. Kunt u niet online betalen? Maak dan 

een afspraak bij gemeente Delft. 

Uw tegoed van 2021 
blijft langer geldig

Kocht u in 2021 een Delftpas voor € 5,-  

en hebben uw kind(eren) een gratis pas? 

Dan is er in 2021 tegoed op de pas van  

uw kind(eren) gestort. Omdat de winkels 

lang gesloten waren kon u het tegoed op 

de pas niet gebruiken. Goed nieuws: dit 

tegoed van 2021 blijft staan als u de 

Delftpas verlengt. U kunt het tegoed 

gebruiken tot 28 februari 2023. Meer 

informatie vindt u op www.delft.nl/

schoolkostenregeling. 

Bij deze winkels kunt u 
het tegoed gebruiken:

• 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 

Ga er weer op uit!

Het is weer tijd om leuke dingen te doen. Wat 

dacht u van een bezoek aan het Mauritshuis, 

spelen in Plaswijckpark, of een duik in het 

zwembad? Of ga met het gezin naar Madurodam, 

Blijdorp, Avifauna, Glowgolf of Klimpark Fun 

Forest. Blijven jullie liever in Delft? U kunt gratis 

naar de Nieuwe Kerk, het Vermeer Centrum, 

Museum Prinsenhof en Royal Delft Experience.

Alle kinderen uit Delft 
kunnen meedoen 
met sport en cultuur!

Maandverband  
met de Delftpas

Vanaf nu is het mogelijk voor meisjes om 

met de Delftpas menstruatieproducten te 

kopen. Zoals tampons, inlegkruisjes en 

maandverband. Dit kan bij alle HEMA-

winkels. Laat de Delftpas zien bij de kassa 

om te betalen met het tegoed op de pas 

van uw kind(eren).

Kleding kopen  
met de Delftpas

U kunt bij een aantal winkels in Delft 

kleding kopen voor uw kind(eren). 

Bijvoorbeeld bij HEMA, Bristol en H&M. 

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 op de pas 

staan.

Van links naar rechts: Wethouder Karin Schrederhof, Coördinator Jeugdfonds 
Stefan Hagebeek, buurtsportcoach Rik Tanke, manager zwembad Kerkpolder Frans 
Alebregtse en buurtsportcoach Sait Alparslan.
In Delft wonen ongeveer 2000 kinderen waar thuis te weinig geld is voor sport en 
cultuur. De gemeente Delft heeft de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur verlengd. Zo kunnen alle kinderen meedoen. Wethouder Karin Schrederhof: 
“Alle kinderen verdienen een gelijke kans bij het opgroeien.”

Wist u dat..U voor het sporten van  uw kinderen gebruik kunt maken van de korting op  de Delftpas én van  het Jeugdfonds? 




