Heb je nog vragen?
Neem contact op met het
JIP Haarlemmermeer
via 06 – 46192488
of info@jiphaarlemmermeer.nl

Je wordt 18
Welke belangrijke dingen moet je geregeld hebben?

Algemene verplichtingen 18+
De dag dat je 18 jaar wordt, ben je voor de wet volwassen. Je bent zelf verantwoordelijk voor dingen die je verplicht geregeld moet
hebben in Nederland. Je vindt ze hieronder, inclusief een link naar een website met meer informatie.

Bankzaken regelen
Belastingen
DigiD aanvragen
Verzekeren
Zorgverzekering afsluiten
Zorgverzekering en laaginkomen
Zorgtoeslag aanvragen

Archief en administratie
Voor je belastingaangifte moet je je jaaropgave kunnen vinden om de gegevens te controleren. En begeeft je televisie het? Dan is
het voor de garantie handig om terug te kunnen zien wanneer je deze ook alweer had gekocht. Kortom, een goed geordende administratie scheelt je een hoop gedoe. Onderstaande links helpen je hierbij.
Bankafschriften of Rekeningafschrift
Belastingaangiften
Contracten
Garantiebewijzen
Jaaropgaven
Loonstrookjes
Pin en Puk telefoon
Rekeningen en facturen
Verzekeringspolissen

Van school naar werk of dagbesteding
Zoek je een (bij)baan? Heb je (bijna) een opleiding (minimaal mbo niveau 2) afgerond en ben je op zoek naar werk of een passende
dagbesteding? Lees via onderstaande links alles over de mogelijkheden.

Vragen over werk, ontslag, loon, contracten, onderwijs?
Jongeren Informatie Punt (JIP) Haarlemmermeer
Wil of kun je niet meer naar school?
Regionaal Meld -en Coördinatiepunt (RMC)
Vragen rond leren en werken?
Leer Werk Loket groot Amsterdam, gevestigd in Hoofddorp
Aanvragen van een uitkering of dagbesteding
Arbeidsbeperking
Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen
(VSO, Pro, Entree niveau 1 van het MBO)

Geldzaken
Zoek je een (bij)baan? Heb je (bijna) een opleiding (minimaal mbo niveau 2) afgerond en ben je op zoek naar werk of een passende
dagbesteding? Lees via onderstaande links alles over de mogelijkheden.
Kinderbijslag
Tegemoetkomingen
Gescheiden ouders en kinderalimentatie
Overzicht over je geldzaken
Problemen met geld
Uit de schulden

School en opleiding
Ga je studeren? Dan is onderstaande handig om even door te lezen.
Opleiding aan mbo, hbo of universiteit?
DUO Studiefinanciering
Opleiding aan vmbo, havo of vwo?
Lesgeld
Leren en werken
in Haarlemmermeer
OV Chipkaart
Startkwalificatie
Tegemoetkoming scholieren

Wonen
Ga je op kamers? Ook dan is het handig je van te voren even in te lezen. Dit geldt overigens ook voor je ouders.
Wellicht moeten zij ook wat regelen.
Afspraken met jouw ouder(s)
Huurtoeslag aanvragen
Op jezelf wonen
Sociale huurwoning
Briefadres
Paspoort en identiteitskaart

Ondersteuning
Loop je ergens vast en kom je er zelf niet meer uit? Geen probleem, er zijn genoeg mensen die jou graag willen helpen.
Cliëntondersteuning in Haarlemmermeer
Hulp bij je administratie
Hulp om mee te doen
Een maatje of mentor
Ontdek wat je in je mars hebt

Andere zaken
Maakt je moeder nog je afspraak bij de tandarts? Hoog tijd om dat zelf te doen. Blijf je bij je (pleeg)ouders wonen?
Of wil je jeugdhulp verlengen of Wmo aanvragen? Dit en meer, vind je bij onderstaande links.
Tandarts
Rijbewijs halen
Pleegkind
Verlengde jeugdzorg/Wmo
Onder toezicht
Ondersteuning en zorg vanaf 18 jaar
Aanvragen van zorg bij de gemeente
Stemmen bij verkiezingen

Handige links
Wil je meer informatie? Of een extra checklist?
Kijk dan bij onderstaande links.
Checklist Rijksoverheid
Checklist Kwikstart
18ennu.nl

