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tip

1 | DigiD

Met je DigiD kun je op internet laten 
zien wie je bent. Voor het onderteke-
nen van al je digitale aanvragen voor 
onderwijs, zorg of de overheid, heb 
je een DigiD nodig. Zonder kom je 
dus nergens, vraag hem daarom op 
tijd aan! Hoe dit werkt, lees je op de 
 website van het DigiD: www.digid.nl 

2 | Inkomen & Geldzaken

Volwassen zijn kost een hoop geld, je
moet vanaf nu bijvoorbeeld elke 
maand zelf je zorgverzekering gaan 
betalen. Daarnaast ga je te maken 
krijgen met meer vaste lasten als 
18-plusser. Dit betekent dat je op 
zoek moet gaan naar inkomsten, door 
bijvoorbeeld een bijbaantje. Online 
zijn voldoende tips te vinden hoe je 

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering is een 
 verzekering waarmee je schade aan 
alle spullen die in je huis of kamer 
staan kunt afdekken. Handig als je op 
kamers of op jezelf woont.

WA-verzekering
Heb je een auto of een scooter? 
Dan ben je verplicht om een WA- 
verzekering af te sluiten. In geval van 
een ongeval ben je dan verzekerd.

Uitvaartverzekering
Tot je 18e ben je gratis meeverzekerd 
via je ouders. Net als met je zorgver-
zekering stopt dit als je 18 jaar wordt. 
Een gemiddelde uitvaart kost ongeveer 
€ 8.500,-. Heb je dit geld niet op je 
spaarrekening staan dan is het heel 
handig en  verstandig om een uitvaart-
verzekering af te sluiten. 

4 | Leren & studeren 

Als je bijna 18 wordt moet je ook al 
veel regelen voor je opleiding. Kijk 
hieronder bij jouw situatie wat je moet 
regelen en hoe het allemaal werkt. 
Alles kun je aanvragen bij DUO via hun 
website: www.duo.nl 

Ik zit op de middelbare school
Je hebt op de middelbare school nog 
geen recht op studiefinanciering, maar 
je kunt wel een tegemoetkoming scho-
lieren aanvragen bij DUO. Je krijgt dan 
elke maand geld om je schoolkosten 
te kunnen betalen. Deze tegemoet-
koming kan door blijven lopen tijdens 
de  zomervakantie totdat je start met 

Welkom bij de club van 
 volwassenen! Of eigenlijk jong-
volwassenen. Zo mag je, als je 18 
jaar bent, voor het eerst stemmen, 
meer werken en abonnementen 
afsluiten. Er gaat een hoop op je 
af komen. Je mag ineens van alles, 
maar er moeten ook een aantal 
zaken  geregeld worden. Dit alles 
hebben wij  geprobeerd voor je 
op een rijtje  te zetten. Kom je er 
niet uit? Vraag je ouders of bel 
ons! Sociaal Werk de Kop 
(0521) 745 080. Onze hulp is gratis.

dit kunt doen, neem eens een kijkje op 
vacature websites!

Bankrekening
Nu je zelf inkomsten hebt en dingen 
moet gaan betalen heb je een betaal-
rekening nodig, vaak hebben je ouders 
deze al voor je geopend. Sparen is 
belangrijk en je kunt er, veilig en online, 
mee starten op een internetspaar-
rekening.

Schulden
Heb je vragen over geldzaken? Of 
misschien wel schulden? Het Geldloket 
is dé plek voor snelle en persoonlijke 
ondersteuning bij geldzaken.
Je kunt bij ons terecht met vragen over 
financiën, budgetadvies, betaalproble-
men en schulden. De hulp is gratis en 
via Sociaal Werk De Kop te bereiken. 

Mocht je helemaal vastlopen in je   geld-
zaken en lukt het niet met betalingen 
of kom je in de problemen terecht? 
We hebben het dan over schulden. 
Hiervoor kun je, naast de hulp van je 
ouders, ook altijd contact opnemen met 
het Geldloket op donderdagmiddag. 
Zij kunnen jou hierbij helpen.

Maak een overzicht van 
alle inkomsten en uitgaven 
en houd dit maandelijks bij. 
Op deze manier ga je bewust met 
je geld om. Handig is ook om een 
map te maken waarin je al je 
belangrijke papieren bewaart. 
Zo houd je het overzicht en raak je 
niets kwijt.

tip

3 | Verzekeringen

Zorgverzekering regelen
Nu je 18 jaar bent is een zorgverzeke-
ring verplicht! Veel verzekeraars heb-
ben voor jongeren pakketten samen-
gesteld, zodat je alleen betaalt voor de 
zorg die je nodig hebt. Vaak krijg je ook 
nog studentenkorting op je zorgverze-
kering. Er zijn speciale vergelijkingssites 
(o.a. www.datgeldtvoormij.nl) voor 
zorgverzekeringen om te bekijken 
 welke het beste bij jouw situatie past. 

Een zorgverzekering kost een hoop 
geld. Om dit beter te kunnen behappen
kun je, als 18-jarige, zorgtoeslag 
aanvragen. Het aanvragen hiervan is 
gelukkig niet zo moeilijk. Het enige wat 
je nodig hebt is je DigiD. Hiermee ga je 
naar de website van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/toeslagen   
 

Als je een laag inkomen 
hebt (op of rond het sociaal 
minimum) dan kun je onder 
bepaalde voorwaarden via je 
gemeente in aanmerking komen 
voor een goedkopere aanvullende 
zorgverzekering. Handig als je veel 
zorgkosten verwacht die onder de 
aanvullende verzekering vallen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Met een aansprakelijkheidsverzekering 
ben je verzekerd voor de schade die jij 
zelf veroorzaakt. Het hebben van deze 
verzekering is een echte aanrader. 
Gelukkig is een aansprakelijkheids-
verzekering niet duur!



In sommige gevallen is je studiefinan-
ciering een gift, maar meestal moet je 
aan het einde van je studie ook een 
deel terugbetalen. Kijk goed bij welke 
onderdelen je moet terugbetalen 
voordat je het aanvraagt en bedenk je 
of je het echt nodig hebt!

Minimaal 2 maanden voor je 18de 
verjaardag moet je het aanvragen. Je 
krijgt voor het eerst betaald in het 
kwartaal nadat je 18 bent geworden.
 
Ik ben 16 of 17 en ik zit op het Mbo, 
Hbo of de universiteit
Je hebt tot je 18de verjaardag nog 
geen recht op studiefinanciering. Ook 
kun je geen tegemoetkoming scholieren 
krijgen. Jouw ouders krijgen Kinder-
bijslag en daarvan kan jouw opleiding 
betaald worden.
Je kunt wel bij DUO een studenten-
reis        product (OV) aanvragen.

Voorbeeld: Als je in februari jarig bent, 
krijg je in april voor het eerst betaald. 

Als je op Mbo 3, Mbo 4, Hbo of de 
universiteit je diploma niet gehaald 
hebt dan moet je alles wat je ontvan-
gen hebt weer terug betalen!

5 | Wonen

De meeste jongeren wonen nog bij 
hun ouders, maar vanaf je 18de mag 
je ook zelf een kamer of een huis 
huren. Als je nog bij je ouders woont 
dat  kunnen je ouders je vragen om 
kostgeld te betalen. Op de site van 
het Nibud kun je meer informatie 
vinden over welk bedrag aan kostgeld 
jongeren gemiddeld betalen. 
Als je van plan bent om op jezelf te 
gaan wonen, schrijf je dan gelijk op je 
18de verjaardag in bij woningbouw
verenigingen of op kamerverhuur 
sites. Je moet namelijk zoekduur 
opbouwen, dus elke dag telt! Voor 
een huurhuis moet je soms een paar 
jaar wachten tot je aan de beurt bent. 

Basis-
beurs

Aanvullende 
beurs

Lening Studenten 
reis-
product

College-
krediet
Mbo 1 
en 2

Mbo 
1 en 
2

Altijd een 
gift

Altijd een 
gift

Altijd 
terugbetalen

Altijd een 
gift

Hoort 
niet bij 
Mbo
3 en 4

Mbo 
3 en 
4

Een gift als 
je binnen 
10 jaar 
minimaal 
een Mbo 3 
diploma 
hebt 
gehaald

Een gift als 
je binnen 
10 jaar mini-
maal een 
Mbo 3 
diploma 
hebt gehaald

Altijd 
terugbetalen

Een gift 
als je binnen 
10 jaar 
minimaal 
een Mbo 3 
 diploma 
hebt gehaald

Hoort 
niet bij 
Mbo

Hbo 
en 
uni-
versi-
teit

Hoort niet 
bij Hbo en 
universiteit

Een gift als je 
binnen 10 jaar 
je diploma 
hebt gehaald

Altijd 
terug betalen 
Tegemoet-
koming 
 Scholieren

Een gift als 
je binnen 
10 jaar je 
diplom a 
hebt gehaald

Altijd 
terug-
betalen

je vervolgopleiding. Je hebt nog geen 
recht op een studentenreisproduct 
(OV)! Drie maanden voor je 18de 
verjaardag moet je het aanvragen. Je 
krijgt voor het eerst betaald in het 
kwartaal nadat je 18 bent geworden. 
Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ is 
een gift. Je hoeft deze dus niet terug 
te betalen.

Ik zit op het Mbo, Hbo of de 
 universiteit
Je hebt op deze opleidingen recht op 
studiefinanciering als je ouder bent 
dan 18 jaar. Studiefinanciering bestaat 
uit allemaal losse delen en je kiest zelf 
wat jij nodig hebt. Kijk hiervoor ook 
goed naar de tabel hieronder. 



Als je zelf een huis of appartement 
huurt kun je ook huurtoeslag aan vragen. 
Het aanvragen hiervan is gelukkig niet 
zo moeilijk. Het enige wat je nodig 
hebt is je DigiD. Hiermee ga je naar de 
website van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl/toeslagen. 
Als je alleen een kamer huurt heb je 
geen recht op huurtoeslag.

6 | Ondersteuning en hulp

Niet alles in het leven gaat altijd 
 vanzelfsprekend. Soms heb je een 
steuntje in de rug nodig omdat iets 
niet lekker loopt of omdat je hulp 
 nodig hebt om iets te regelen. Maar 
het kan ook zijn dat je vanwege een 
ziekte of ernstige  problemen zorg of 
ondersteuning  nodig hebt. Dan is het 
fijn dat je hier mee op weg geholpen 
kunt worden. 

Woon je in de gemeente Steenwijker-
land en heb je een vraag waar je zelf 
niet goed uitkomt? Dan kun je terecht 
bij Sociaal Werk De Kop. Wij zetten 
ons in om de eigen kracht en talen-
ten van mensen te versterken, zodat 
 iedereen zo zelfstandig mogelijk    kan 
deelnemen aan het dagelijks leven. 
Je kunt bij ons terecht met vragen 
over bijvoorbeeld geld, gezondheid, 
sport en leeftijd, opvoeding of  relaties, 
 mantelzorg en vrijwilligerswerk. 
Samen met belangrijke mensen in je 
omgeving    bieden we jou de hand-
vatten die je  nodig hebt om een 
 oplossing te  vinden. De ondersteuning 
die we bieden is gratis. 

Ook onze jongerenwerkers en 
jongeren coaches staan voor jou klaar. 
Wil je hier meer over weten? Kijk dan 
op de website van Sociaal Werk De 
Kop of neem contact met ons op.

7 | Overig

Stemmen
De eerste keer dat er verkiezingen zijn 
nadat jij 18 jaar geworden bent, mag 
je ook stemmen. Je krijgt hiervoor 
 automatisch een stempas via de post.

Donorregister
Een paar maanden nadat je 18 bent 
geworden krijg je ook een brief van 
het donor register. In Nederland ben 
je automatisch donor, tenzij je aan-
geeft bij het donorregister dat je dit 
niet wilt. Je hoeft niet te wachten tot 
je de brief krijgt, je kunt ook eerder 
inloggen met je DigiD bij het donor-
register en jouw keuze doorgeven.

Wat Wanneer Waar Check!

DigiD Een DigiD kun je vanaf je 
14de zelf aanvragen. Vraag 
een half jaar voordat je 18 
wordt je DigiD aan.

www.digid.nl

Betaalrekening Uiterlijk 3 maanden 
voordat je 18 wordt

Bij je bank

Studie financiering

of

Tegemoet koming 
 Scholieren

Studiefinanciering: 
2 maanden voor je 
 verjaardag

Tegemoetkoming 
 Scholieren: 3 maanden 
voor je verjaardag

DUO

Zorgverzekering Liefst 2 maanden voordat je 
18 wordt. 
Uiterlijk aan het einde van 
de maand dat je 18 bent 
geworden

Bij een zorg-
verzekeraar van 
jouw keuze

Zorgtoeslag Ongeveer 2 maanden voor 
je 18de verjaardag. 

Belastingdienst 
Toeslagen

Uitvaart-
verzekering, 
WA- verzekering, 
Aansprakelijk-
heidsverzekering

Zo snel mogelijk na je 18de 
verjaardag

Bij een 
 verzekeraar van 
jouw keuze

Inschrijven voor 
kamer of huis

Zo snel mogelijk na je 
18de verjaardag

Websites voor 
kamerverhuur 
of woningbouw 
verenigingen

Huurtoeslag Zo snel mogelijk nadat 
je een woning of kamer 
 toegewezen hebt gekregen

Belastingdienst 
Toeslagen

Inboedel-
verzekering

Zo snel mogelijk nadat 
je een woning of kamer 
 toegewezen hebt gekregen

Bij een 
verzekeraar van 
jouw keuze


