#HANDIG
Bouw een eigen administratie op
Bewaar belangrijke post van bijvoorbeeld je
bank, verzekering of belastingdienst en stop
ze in een map.
Maak een budgetplan
Zo houd je je in- en uitgaven overzichtelijk. Op
www.cashflow.nl of www.afaspersonal.nl vind
je online kasboekjes. Handige sites die je leren
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goed met geld om te gaan zijn: www.nibud.nl
of www.smartmetgeld.nl.
Veel zorgkosten?
Het kan interessant zijn om gebruik te maken
van de collectieve verzekering. Wil je daarover
Als je meer informatie wilt over

meer weten, neem dan contact op met de

jongerenwerk, uitgaan etc. ga

gemeente: 071-4065020.

naar: www.kattuk.nl

Download
nu gratis de
Kwikstart App

Wil je op kamers?
Tips vind je via www.duwo.nl of zoek op internet
naar andere kamerbemiddelingsbureau’s.

In Kwikstart vind je alles wat je moet regelen.
Daarnaast kan je veel informatie vinden
over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je
gezondheid en allerlei andere praktische tips.
Geef jezelf een Kwikstart!

Deze folder is een uitgave van de gemeente Katwijk.
Bezoekadres: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk
Postadres: Postbus 589, 2220 AN Katwijk
Telefoon: (071) 406 50 00 (algemeen)
Telefoon: (071) 406 50 20 (zorg en inkomen)
Whatsapp: 06 10 95 60 88

@gemeentekatwijk

Ben jij er
klaar voor?
#goedvanstart

#WATMOET
DigiD

#WATHELPT

Vraag een DigiD aan. Deze heb je nodig
om zaken met de belasting of opleiding
te regelen: www.digid.nl

#RECHTOPGELD

Zorgverzekering

Regelingen

Regel je eigen zorgverzekering.
Vanaf je 18e is dit verplicht. Kijk op:
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering

Financiën en regelzaken
De Formulierenbrigade: zij kijken samen met
jou naar de regelingen waar je recht op hebt en

Tegemoetkoming scholieren voortgezet onderwijs

ondersteunen je bij de aanvraag en eventuele

Zit je nog op het voortgezet onderwijs én je wordt

andere administratie. Kijk ook op

18? Check www.duo.nl of je in aanmerking komt

www.katwijk.nl/formulierenbrigade voor

voor een tegemoetkoming scholieren.

openingstijden en locaties.

Vergoeding bij beroepsopleiding

Zorg

Volg je een beroepsopleiding (BOL/BBL)? Check

•

Hulp of steun nodig? Heb je een vraag?

www.bbopleidingen.org of je in aanmerking komt

Neem contact op met het Jeugd en

voor een vergoeding.

Gezinsteam (jeugdengezinteams.nl) of het
Team Sociale Ondersteuning

#LETOP
Wonen/huisvesting

Studiefinanciering en studentenreisproduct
Ga je verder studeren? Kijk op www.duo.nl

(www.teamsokatwijk.nl).
•

Liever anoniem contact?

voor het aanvragen van studiefinanciering en

Dat kan veilig tijdens de chatspreekuren op

studentenreisproduct.

www.hoezitdat.info/help
•

Schrijf je in als woningzoekende zodra je 18 bent.

Ontvang je jeugdhulp (van bijvoorbeeld

Dit is niet verplicht maar houd rekening met een

Individuele studietoeslag

JGT, GGZ, Cardea, Prodeba, Inzowijs,

gemiddelde wachttijd van langer dan 5 jaar in de

Als je een beperking hebt, is het vaak moeilijk

Horizon) en heb je na je 18e nog hulp nodig?

regio. Kijk op www.woningnethollandrijnland.nl.

om een studie met een bijbaan te combineren.

Vraag je hulpverlener of mentor wat er

Kosten €10,- per jaar.

Daarvoor bestaat de individuele studietoeslag.

voor jou verandert en maak samen een

Meer informatie: www.katwijk.nl/studietoeslag

perspectiefplan: www.plan18.nl

Financiën en verantwoordelijkheid
•

Vanaf je 18e ben je zelf verantwoordelijk voor

Huurtoeslag

Juridisch

eventuele schulden, afgesloten contracten of

Huur je zelfstandig een woning? Check

Heb je een juridische vraag, bijvoorbeeld over de

betalingsachterstanden. Denk goed na voor je

www.toeslagen.nl voor je recht op huurtoeslag.

scheiding van je ouders, over werk, studie of loon?

iets afsluit!
•

Je kunt tot je 23e gratis terecht bij de Kinder-en

Je ouders zijn tot je 21e verplicht jou financieel

Zorgtoeslag

jeugdrechtswinkel in Leiden. Bezoek de site

te ondersteunen voor levensonderhoud en

Weinig inkomen? Check www.toeslagen.nl voor je

leiden.kjrw.eu.

studiekosten.

recht op zorgtoeslag.

