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Wie kan me verder helpen?

Als je 18 jaar wordt, ben je volwassen en meerderjarig. Geldzaken, werk, wonen, studie en overige 
zaken veranderen voor je. Je mag of moet zelf een aantal dingen regelen. En een paar dingen 

veranderen automatisch. In deze folder lees je hier alles over.

Als jij fi nancieel nog niet op eigen benen kunt staan, zijn jouw ouders verantwoordelijk tot je 21 
jaar wordt. Heb je geen contact meer met je ouders? Dan raden wij je aan om hulp te vragen bij de 
veranderingen die je moet regelen. Dat kan op diverse plekken in de stad, je vindt ze onderaan op 

pagina 11 onder ‘Wie kan me verder helpen?’. Je kunt deze folder printen en stap voor stap doornemen. 
Kruis aan welk onderwerp je al hebt gehad.
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Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Beëindiging van  
financiële regelingen

Kinderbijslag, kindgebonden 
budget, kinderalimentatie.

Gebeurt vanzelf. Het 
meeste hiervan doet de 
Belastingdienst.

Wanneer je 18 jaar wordt.

💲  1.1   Wat er automatisch verandert
Als je 18 wordt, veranderen sommige zaken automatisch. Als jij of je ouders gebruikmaakten van deze regelingen, 
veranderen deze nu je 18 wordt. Hieronder lees je welke zaken dat zijn.

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

DigiD Hiermee kun je via internet 
allerlei zaken handig regelen 
met de overheid. Denk aan het 
aanvragen van zorgtoeslag 
of een uittreksel van het 
geboorteregister. Het aanvragen 
van DigiD is niet verplicht, maar 
wel erg handig.

Gratis aan te vragen via  
www.digid.nl Er is ook een 
instructiefilmpje te zien.

Voor je 18e verjaardag.

Bankrekening Deze heb je nodig om bijvoor-
beeld loon en/of uitkering, of 
zorgtoeslag te ontvangen. Jouw 
kinderrekening wordt op je 18de  
een volwassenenrekening. Deze 
is niet meer gratis. Jij beheert nu 
jouw eigen bankrekening.

Jouw eigen bank. Vergeet 
niet om internetbankieren 
aan te vragen, zodat jij op 
ieder moment toegang 
hebt tot je bankzaken.

Een maand voor je  
18e verjaardag.

Zorgverzekering:

Basisverzekering en/ 
of aanvullende  
verzekering 

De basisverzekering is verplicht. 
Deze vergoedt onder andere de 
huisarts en medicijnen. Voor de 
basis verzekering heb je verplicht  
een eigen risico.

De aanvullende verzekering 
gebruik je voor zaken die buiten 
de basisverzekering vallen, zoals 
de tandarts (orthodontie!) en de 
fysiotherapeut.

Heb je weinig geld? Dan kun je 
in aanmerking komen voor de 
collectieve zorg verzekering via 
de gemeente. Dat heeft een 
aantal voordelen. Kijk hiervoor  
op www.zaanstad.nl en zoek 
op ‘collectieve zorg verzekering’.

Je kunt zorg verzekeringen  
vergelijken op  
verschillende websites,  
o.a. www.kiesbeter.nl  
(overheid) of  
www.poliswijzer.nl.  
Veel verzekeraars hebben 
een pakket voor jongeren. 
Als je een andere  
verzekering wilt afsluiten, 
moet je op tijd je oude  
verzekering opzeggen. 
Anders wordt je  
verzekering auto matisch 
verlengd. Lees alle regels  
in de polis na!

Voor je 18e verjaardag.

💲  1.2   Wat je zelf moet regelen
Bepaalde zaken ben je verplicht om te regelen als je 18 wordt. Hieronder vind je welke zaken dat zijn. 

💲 1.  Geldzaken
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Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Zorgtoeslag Als je een laag inkomen hebt, kun 
je een zorgtoeslag krijgen. Dan 
hoef je de premie van de 
zorgverzekering niet helemaal 
zelf te betalen. 

Of je zorgtoeslag krijgt en 
hoeveel, hangt af van je inkomen. 
Geef wijzigingen op tijd door om 
te voorkomen dat je te veel 
ontvangt en moet terugbetalen.

Zorgtoeslag kun je aanvragen bij  
de Belastingdienst. Ga naar  
www.toeslagen.nl of  
www.belastingdienst.nl  
en klik op zorgtoeslag. Het 
telefoonnummer is 0800 05 43. 
Je kunt ook een proefberekening 
maken!

Voor je 18e  
verjaardag.

Aansprakelijkheids-
verzekering

Jouw ouders zijn niet meer aan-
sprakelijk voor de schade die jij 
veroorzaakt. Daarom is het goed 
om een WA-verzekering voor  
particulieren op jouw naam af te 
sluiten. WA betekent Wettelijke 
Aansprakelijkheid. Soms ben je 
nog wel meeverzekerd bij de  
verzekering van jouw ouders. 
Zoek dit dus uit.

Er zijn verschillende  
verzekeringsmaatschappijen 
waar je een WA-verzekering kunt 
afsluiten. 

Kijk voor hulp op  
www.wa-vergelijken.nl.

18e verjaardag.

Uitvaart- 
verzekering

Als je overlijdt, kunnen de kosten 
van de begrafenis uit deze  
verzekering worden betaald.  
Deze verzekering is niet verplicht. 
Soms ben je nog wel meeverze-
kerd bij de verzekering van jouw 
ouders. Zoek dit dus uit.

Ook hier zijn weer verschillende 
soorten verzekerings-
maatschappijen. Kies een  
uitvaart verzekering die bij je past.

Voor hulp kan je de volgende 
website bekijken: 
www.uitvaartverzekering.nl

Voor je  
18e verjaardag.

💲  1.3   Wat je zelf kunt regelen
Ook zijn er zaken die niet geregeld moeten worden, maar wel heel handig zijn om te doen. Ze zijn dus niet verplicht. 
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💼  2.1   Wat er automatisch verandert 
Op het gebied van werk verandert er niets automatisch als je volwassen wordt. 

💼 2.2   Wat je zelf moet regelen
Op het gebied van werk verandert er niets automatisch als je volwassen wordt. 

💼 2.3   Wat je zelf kunt regelen
Er zijn wel zaken die heel handig zijn om te doen op het gebied van werk. Ze zijn dus niet verplicht.

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Een baan Ga je op zoek naar een baan? Er 
zijn verschillende manieren om 
een baan te vinden. Je kunt daar 
ook hulp bij krijgen.

Loop binnen bij uitzendbureaus. Kijk 
op websites zoals www.indeed.nl. 
Benader rechtstreeks de werkgever.  
Of loop binnen bij het Jongeren-
loket voor advies. Meer weten? 
Ga naar www.jongerenloket.
zaanstad.nl

Dat is aan jou. 
Wel moet je zelf je 
eigen vaste lasten 
gaan betalen.

Uitkering  
(Participatiewet) 

Als je niet kunt werken, geen 
werk hebt, of een arbeidsbeper-
king, heb je misschien recht op 
een uitkering. Dit is geregeld in 
de Participatiewet. In die wet 
staat ook dat de gemeente je 
helpt bij het vinden van werk.

Je uitkering is tussen je 18e en 
23e lager dan een uitkering die 
iemand krijgt die ouder is dan 23.

De aanvraag voor een 
participatiewetuitkering gaat  
via www.zaanstad.nl. 
Voor de aanvraag moet je ook 
ingeschreven staan bij  
www.werk.nl als werkzoekende. 

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? 
Neem contact op met het Sociaal 
Wijkteam of het Jongerenloket.

Wanneer het  
nodig is. Kan vanaf 
je 18e verjaardag. 

2.  Werk💼
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📖  3.1   Wat er automatisch verandert 
Op het gebied van Dienst Uitvoering Onderwijs verandert er niets automatisch als je volwassen wordt. 

📖  3.2   Wat je zelf moet regelen
Op het gebied van Dienst Uitvoering Onderwijs is er niets wat je moet regelen als je volwassen wordt. 

📖  3.3   Wat je zelf kunt regelen
Er zijn wel zaken die heel handig zijn om te doen op het gebied van Dienst Uitvoering Onderwijs. Ze zijn dus niet 
verplicht, tenzij je een vervolgopleiding wilt volgen. 

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

DUO  
tegemoetkoming 
voor scholieren 
voortgezet (speciaal) 
onderwijs

Als je 18 jaar of ouder bent en nog op 
school zit op het voortgezet 
onderwijs, kun je een bijdrage krijgen 
in de studiekosten en een bus- of 
treinabonnement. Dit is een gift.

Voor meer informatie kijk op de 
website van DUO: www.duo.nl

Vanaf 3  
maanden voor je 
18e verjaardag.

DUO  
studiefinanciering 
voor studenten in 
het MBO

In het MBO heb je in principe recht 
op een tegemoetkoming in jouw  
studiekosten. De studie financiering 
bestaat uit: 
- Basisbeurs (De basisbeurs  
kan een gift zijn of worden).
- Aanvullende beurs (Als je ouders 
weinig of niet kunnen meebetalen 
aan je opleiding, kun je een aanvul-
lende beurs krijgen. De aanvullende 
beurs kan een gift zijn of worden als 
je binnen 10 jaar je diploma haalt).
- Lening (hoeft niet).
- Studentenreisproduct (Dit studen-
tenreisproduct kan  
een gift zijn of worden).

Voor meer informatie kijk op de 
website van DUO: www.duo.nl

Vanaf 3  
maanden voor je 
18e verjaardag.

DUO  
studiefinanciering 
voor studenten in 
het HBO en WO

In het HBO en WO heb je een:
- Lening (was de basisbeurs, de 
lening moet je na opleiding altijd 
terugbetalen, met rente).
- Aanvullende beurs (Als je ouders 
weinig of niet kunnen meebetalen 
aan je opleiding, kun je een aanvul-
lende beurs krijgen. De aanvullende 
beurs kan een gift zijn of worden, als 
je binnen 10 jaar je diploma haalt).  
- Collegegeldkrediet: extra lenen.
- Studentenreisproduct  
(Dit studentenreisproduct  
kan een gift zijn of worden).

Voor meer informatie kijk op de 
website van DUO: www.duo.nl

Vanaf 3  
maanden voor je 
18e verjaardag.

3.  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)📖 
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⌂  4.1   Wat er automatisch verandert 
Op het gebied van wonen verandert er niets automatisch als je volwassen wordt. 

⌂  4.2   Wat je zelf moet regelen
Bepaalde zaken moet je regelen als je 18 wordt. Hieronder vind je welke zaken dat zijn.

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Sociale huurwoning Om in aanmerking te komen voor 
een sociale huurwoning, moet je je 
inschrijven als woningzoekende. 
Hier zijn wel kosten aan 
verbonden. Je kunt soms 
huurtoeslag krijgen als je een 
woning krijgt toegewezen.

Het duurt vaak nog heel lang 
voordat je in aanmerking komt 
voor een woning. Daarom moet je 
zo snel mogelijk jezelf inschrijven 
als woningzoekende.

Voor de Zaanstreek wordt de 
website van Woningnet gebruikt. 
Dit is:  
https://www.woningnetregio
amsterdam.nl/Inschrijven

Kan pas vanaf  
je 18e jaar.

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Kostgeld Woon je nog thuis, dan betalen 
jouw ouders nog de meeste 
kosten. Je ouders kunnen je vragen 
om mee te betalen in de kosten. 
Dat heet kostgeld.

Je ouders en jij kunnen zelf de hoogte 
bepalen. Handige tips hierover qua de 
hoogtebepaling staat op  
www.nibud.nl

Vanaf je 18e 
jaar.

Huurtoeslag Woon je op jezelf en huur je een 
woning of een kamer? Dan kun je 
soms een deel van de huurkosten 
vergoed krijgen.

Huurtoeslag kun je aanvragen bij de 
Belastingdienst. Het telefoonnummer 
is: 0800 05 43. 

Zie ook website: www.toeslagen.nl 
en ga naar huurtoeslag,  
bijzondere situatie.

Alleen wanneer 
je op jezelf 
woont of gaat 
wonen.

⌂  4.3   Wat je zelf kunt regelen
Bepaalde zaken kun je regelen als je 18 wordt. Hieronder vind je welke zaken dat zijn.

4.  Wonen⌂
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⌂  Een woning of kamer huren 
Via de vrije sector kun je ook een woning of kamer huren in en buiten de Zaanstreek. 

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Uitzet Om je huis in te richten, heb je 
spullen nodig. Dit heet ‘uitzet’. 
Denk hierbij aan een bank, 
wasmachine, eettafel enzovoorts, 
maar ook handdoeken en bestek.

www.uitzetlijst.nl is een handige 
website, waarop alle spullen staan 
die je mogelijk nodig hebt om op 
jezelf te gaan wonen.

Wanneer je op 
jezelf gaat wonen.

Inboedel-
verzekering

Een inboedelverzekering heb je 
nodig als je op jezelf woont. Deze 
verzekering vergoedt schade aan 
de spullen in huis, bij bijvoorbeeld 
brand of inbraak.

Je kunt verschillende 
inboedelverzekeringen vergelijken 
op internet.

Wanneer je op 
jezelf gaat wonen.

Antikraak en tijdelijk wonen
Iedere organisatie werkt weer volgens andere 
voorwaarden. Op sommige websites kun je gratis 
reageren op het aanbod, zoals bijvoorbeeld 
Camelot Europe, anderen vragen inschrijfkosten. 
Op de startpagina voor antikraak en tijdelijk wonen 
antikraak.startpagina.nl vind je veel websites  
rond tijdelijke bewoning. Tips zijn:  
adhocbeheer.nl/aanbod en interveste.nl.

Friendscontracten
Er zijn woningcorporaties die friendscontracten 
aanbieden. Je kunt dan met 1 of 2 vrienden 
samen een woning huren. Google hiervoor op: 
'Friendscontract Zaanstad'.

Enkele tips!
⌂  Via Google en dan zoeken op bijvoorbeeld  

'huurwoningen zaandam' of 'kamer zaandam'  
etc.;

⌂   Wordt op Facebook lid van bijvoorbeeld 
'kamers gezocht/aangeboden';

⌂   De website: woning.startpagina.nl 
 of kamers.startpagina.nl.

⌂   Mogelijke andere websites zijn: Kamertje.nl 
       & kamernet.nl. Straathoekwerk en het Sociaal                                                                                                    
       Wijkteam Zaandam Zuid hebben voor deze  
       websites accounts waarmee je gratis kunt  
       reageren.



9

💡  5.1   Wat er automatisch verandert 
Op het gebied van hulp en voorzieningen verandert er niets automatisch als je volwassen wordt. 

💡  5.2   Wat je zelf moet regelen
Bepaalde zaken moet je regelen als je 18 wordt. Hieronder vind je welke zaken dat zijn.

💡  5.3   Wat je zelf kunt regelen
Ook zijn er zaken die niet geregeld moeten worden, maar wel heel handig zijn om te doen. Ze zijn dus niet verplicht.

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Hulp en 
voorzieningen
Jeugdwet naar 
WMO

Als je 18 jaar wordt en je  
hebt een indicatie vanuit de 
Jeugdwet, moet deze worden 
omgezet naar een indicatie vanuit 
de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Deze is anders 
dan de Jeugdwet. Er zit onder 
andere een eigen bijdrage aan vast.

Meld je een half jaar voor je 18e 
verjaardag samen met iemand van 
het Jeugdteam bij het Sociaal 
Wijkteam bij jou in de buurt.

Laat je ook goed informeren over 
de voorzieningen. Vooral bij PGB!

Voor je 18e  
verjaardag.

Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Hulpmiddelen, 
aanpassingen in de 
woning of persoon-
lijke ondersteuning 
nodig door 
lichamelijke of 
persoonlijke 
problemen

Als je minder zelfredzaam bent, 
kun je deze hulpmiddelen of 
aanpassingen nodig hebben.  
Dit kan van alles zijn. 

Ga naar het Sociaal Wijkteam  
bij jou in de buurt en bespreek  
je situatie. Samen bekijk je dan  
wat passend is voor jou.

Kijk op swtzaanstad.nl voor een 
Sociaal Wijkteam bij jou in de 
buurt.

Vanaf je 18e 
verjaardag.

Extra financiële 
voorzieningen

Heb je een laag inkomen? Dan kun 
je in aanmerking komen voor extra 
voorzieningen, zoals een 
collectieve zorgverzekering.

Kijk op Zaanstad.nl en zoek op 
‘minima’. Of ga naar het Sociaal 
Wijkteam bij jou in de buurt 
swtzaanstad.nl

Vanaf je 18e 
verjaardag.

5.  Hulp en voorzieningen
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Wat? En dat is? Waar dan? Wanneer? Check

Stemrecht Vanaf je 18e mag je stemmen. Er 
zijn verschillende verkiezingen: 
Tweede Kamer, Gemeenteraads-, 
Provinciale Staten, Waterschaps- 
en Europese Verkiezingen. In 
Nederland is stemmen niet 
verplicht. Je mag dus zelf  
weten of je van je stemrecht 
gebruikmaakt.

Je kunt veel informatie vinden op 
internet. Zo zijn er websites die  
jou helpen om te kiezen, zoals  
www.stemjijook.nl of 
Stemwijzer.nl

Op het moment dat je voor het 
eerst mag gaan stemmen, krijg je 
ook vooraf nog een brief met 
allerlei informatie over stemmen.

Vanaf je 18e  
verjaardag.

Donorregistratie Als je 18 jaar wordt , vraagt de 
overheid jou het donorregister in  
te vullen. Jij bepaalt zelf of je  
donor wilt worden, of niet. Vanaf  
1 juli 2020 staat iedereen in  
Nederland in het register met de  
opmerking: 'Geen bezwaar tegen 
orgaandonatie'. Als je een andere 
keuze wilt maken, moet je dat 
aangeven. Vul je zelf geen keuze in, 
dan komt in het register bij uw 
naam te staan: ‘Geen bezwaar 
tegen orgaandonatie’. Je kunt je 
keuze op ieder moment aanpassen.

Op de website van het 
donorregister:  
www.donorregister.nl 

Vanaf je 18e  
verjaardag.

💡  6.1 Wat er automatisch verandert 
Als je 18 wordt, veranderen sommige zaken automatisch. Hieronder lees je welke zaken dat zijn.

💡  6.2 Wat je zelf moet regelen 
Er zijn geen andere zaken die je verplicht moet regelen als je volwassen wordt. 

💡  6.3 Wat je zelf kunt regelen
Er zijn geen andere zaken die je verplicht moet regelen als je volwassen wordt. 

6.  Andere dingen
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Wie kan me verder helpen?
Ken je de app Kwikstart al? Hierop staan ook heel veel zaken, zoals wat je 
moet doen als het gaat om op jezelf wonen, geldzaken, werk en dergelijke. 
Super handig! Meer info vind je op www.kwikstart.nl

Wat? Wat doen ze? Website

Gemeente Zaanstad Voor gemeentelijke zaken 
zoals je identiteitsbewijs 
aanvragen.

www.zaanstad.nl

Centrum Jong Voor vragen over je 
lichaam, je gevoel en je 
gezondheid.

www.centrumjong.nl

Sociaal Wijkteam Voor alle vragen op het 
gebied van fi nanciën, 
welzijn en gezinsrelaties.

www.swtzaanstad.nl

Jeugdteam Voor (specialistische) 
jeugdhulp. Ga altijd eerst 
naar een Centrum Jong of 
Sociaal Wijkteam.

www.jeugdteamzaanstad.nl

Het Jongerenloket Voor alle jongeren tot 27 
jaar voor vragen over 
school, werk en/of 
inkomen.

www.jongerenloket.
zaanstad.nl

GGD Straathoekwerk Voor vragen en/of 
problemen op het gebied 
huisvesting, fi nanciën, 
dagbesteding, relaties en 
dergelijke.

www.ggdzw.nl/jeugd_
en_gezin/straathoekwerk

MEE Amstel en Zaan MEE ondersteunt mensen 
met een beperking.

www.meeaz.nl

Jongeren 
Ervaringsdeskundige 
Zaanstad

Enthousiaste getrainde  
jonge ervarings-
deskundigen in Zaanstad 
helpen andere jongeren 
met problemen. Ze 
nemen jongeren serieus 
en kijken samen met 
ze naar oplossingen. 

www.meedenker.zaanstad.nl/
ondersteuners/jongeren-
ervaringsdeskundigen

Sociaal
Wijkteam

Jeugd
team

Hieronder vind je bovendien welke organisaties in Zaanstad jou verder kunnen helpen met 
allerlei zaken. 



gemeente Zaanstad

Stadhuisplein 100, 1506 MZ  Zaandam  
Postbus 2000, 1500 GA  Zaandam

T 14 075
www.zaanstad.nl


