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Werk aan je
toekomst met de
Jongerenacademie
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Maak een afspraak met
de Jongerenacademie via
www.delft.nl/afspraak.

Tijdens de afspraak
met een jongerenconsulent bespreek
je je vragen of
problemen. Je
bepaalt welk doel
voor jou haalbaar is.

Ben jij tussen de 18 en 27 jaar,
heb je geen opleiding, werk of
geld en wil je daar iets aan doen?
Kijk dan hoe je met begeleiding
van de Jongerenacademie van
Delft Support kunt werken aan
je toekomst. Lees hier welke
stappen je moet nemen. Als je
een uitkering wilt aanvragen,
zijn deze stappen verplicht.
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De consulent beoordeelt
na vier weken of je je
opdrachten goed hebt
uitgevoerd. Jullie maken
nu samen een plan van
aanpak voor jouw
verdere begeleiding.
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Vier weken lang volg je workshops en voer je opdrachten
uit, onder begeleiding van de
Jongerenacademie. Wil je een
bijstandsuitkering aanvragen?
Dan is deze periode verplicht
(zie achterkant).

4

Nu ga je met de juiste
begeleiding het plan van
aanpak uitvoeren. Je
bespreekt regelmatig met
jouw jongerenconsulent
hoe dit gaat. Hoe je traject
er precies uitziet, hangt
af van jouw situatie.

Neem je toekomst weer in eigen hand - maak een afspraak bij de Jongerenacademie van Delft Support!
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Een uitkering aanvragen – rechten en
plichten
Een bijstandsuitkering aanvragen gaat zomaar niet. Je
moet aan veel voorwaarden voldoen. Eerst moet je bij de
Jongerenacademie een zoekperiode doorlopen van vier
weken. Dat staat in de Participatiewet en geldt dus voor
alle jongeren in Nederland tussen de 18 en 27 jaar. In
deze periode onderzoek je of je weer naar school kunt,
kunt studeren of hoe je zo snel mogelijk (weer) aan werk
komt. Na vier weken beoordeelt de jongerenconsulent of
jij hebt voldaan aan de inspanningsverplichtingen, die je
tijdens de eerste afspraak opgelegd hebt gekregen (dus of
je alle gemaakte afspraken bent nagekomen).
Daarna gaat je aanvraag voor een uitkering door naar de
afdeling Inkomen van de gemeente Delft. Die gaat verder
beoordelen of jij recht hebt op een uitkering.

Wil je geen bijstandsuitkering aanvragen of heb je
daar geen recht op? Ook dan kan de Jongerenacademie jou helpen bij het maken en uitvoeren
van je eigen toekomstplan.

Heb je na het lezen van deze flyer nog vragen of kom je er niet uit?
Je kunt altijd mailen naar: jongerenacademie@delftsupport.nl.

Wanneer kun je terecht bij
de Jongerenacademie?

Wanneer kun je terecht?

Maandag tot en met donderdag van
09.00 uur tot 12.00 uur.
Adres: Delft Support
Stationsplein 1, 2611 BV Delft
LET OP: Je moet wel eerst een afspraak
maken. Dat kan via de website van de
gemeente (www.delft.nl/afspraak).

