


Wat verandert er ?

 Volwassen voor de wet: maar overleggen met je ouders is handig.

 Ouders blijven wel gedeeltelijk financieel onderhoudsplichtig tot 21 

jaar: kleding, voeding, onderdak, scholing, medische zorg.

 Kinderbijslag en kind gebonden budget stoppen.

 Alimentatie gaat door tot 21 jaar ( vanaf 18 jaar krijgt de jongere 

het bedrag op zijn/haar rekening).



Bankrekening openen



Zorgverzekering aanvragen
 Basisverzekering is verplicht

 Veel verzekeraars hebben een jongerenpakket

 Aanvullende verzekering bv tandarts/ fysiotherapie/medicijnen

 https://www.zorgkiezer.nl/zorgverzekering



DigiD aanvragen

(https://digid.nl/aanvragen)



Zorgtoeslag aanvragen
 Zorgtoeslag is geld dat je krijgt om je zorgverzekering te betalen. 

 Vraag je aan bij de belastingdienst

 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/

inloggen_op_mijn_toeslagen



Dienst uitvoering onderwijs ( DUO)



Tegemoetkoming onkosten 

scholieren

 *  18-30 jaar

 * Nederlandse nationaliteit

 * middelbare school ( praktijkschool, vmbo, havo, vwo, vso)

 * voltijdsopleiding  te Nederland

 * Gift

 * afhankelijk van het inkomen van ouders – basistoelage

 - aanvullende toelage



18 op het MBO

 Je bent 18 jaar of ouder.

 Je volgt een voltijds beroeps opleidende leerweg (bol).

 Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Als je niet in Nederland bent 

geboren, maar wel een verblijfsvergunning hebt, kun je ook 

studiefinanciering krijgen. 

 Gift

 Studentenreisproduct : persoonlijke OV Chipkaart

– weekend

-- maandag- vrijdag



Uitvaartverzekering

 Niet verplicht, maar kan wel handig zijn.

 Verschillende vergelijkingssites bv: 

https://www.uitvaartverzekeringen.net/uitvaartverzekeraars/

 Premie afhankelijk van Leeftijd/ looptijd/ type verzekering ( natura, 

kapitaal of combinatie van deze twee), hoogte van het bedrag 

wat uitgekeerd wordt.

 Gemiddelde uitvaart rond de € 7000,-

https://www.uitvaartverzekeringen.net/uitvaartverzekeraars/


Tips
 Administratie opbouwen

 Inschrijven sociale huurwoning

 Bijbaantje zoeken

 Start met sparen

 Alkmaar pas, Langedijkerpas ( meedoenpas), Huygenspas

 Kwikstart (app)

 Vraag om hulp:

 Je school

 MEEdeWering/ MET ( Heerhugowaard), Socius

 Humanitas

 Bibliotheek Heerhugowaard Klik & Tik/ Digisterker



Client ondersteuning door MET

 Jongeren ondersteuning

 Ondersteuning aan ouders

 Ondersteuning algemeen 18+



Haltewerk 

 Jongerenpunt Check- in, 16-27 jaar

 Bijstandsuitkering 18-21 en 21+

 Bijzondere bijstand

 Schuldhulpverlening/ budgetbeheer

 Meedoen pas ( Langedijk), Huygenspas, Alkmaarpas



Dagbesteding / geindiciedeerde langlopende hulp en 18+

 18 jaar J&G coach  gemeente-> WMO ( wet maatschappelijke 

ondersteuning) gemeente

 WMO eigen bijdrage verplicht. De eigen bijdrage verschilt per 

gemeente en is inkomen afhankelijk

 Dagbesteding via het CIZ -> WLZ ( Wet langdurige zorg)dan geldt 

ook een eigen bijdrage die landelijk is vastgesteld en inkomen 

afhankelijk

 Bijstand of (incidenteel )Wajong inkomen



Mentor/ Bewindvoerder/ Curator

 Mentor: beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke 

verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 18+ blijft 
handelingsbekwaam.

 Bewindvoerder: beslist over goederen en vermogen. 18+ blijft 

handelingsbekwaam.

 Curator: Met een ondercuratelestelling worden persoon en 

vermogen beschermd. 18+ is handelingsonbekwaam.

 www. Rechtspraak.nl



Vragen?

Ilse Leegwater

Smwster/ J&G VO

0621129533


