
Wat kunnen we voor u betekenen?

Ben jij al klaar 
voor je 18e jaar?
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DigiD
Een DigiD is een soort digitale handtekening. 
Met een DigiD kun je op internet veel zaken regelen.  
De code bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan. 
Op www.digid.nl lees je hoe dit moet.

Ziektekostenverzekering
Een bezoek aan een dokter of het ziekenhuis is heel duur.
Omdat de meeste mensen niet genoeg geld hebben om dit
zelf te betalen, moet je je hiervoor verzekeren.
Dit heet een ziektekostenverzekering.
Die moet je zelf voor je 18e jaar afsluiten.
Je mag zelf beslissen welke verzekeraar jij kiest.
Jij betaalt iedere maand een bedrag aan de verzekering.
De verzekering betaalt dan de dokter of het ziekenhuis voor jou.
In 2019 is het eigen risico 385 euro per jaar. 
Dit bedrag betaal je eerst zelf, daarna betaalt 
de verzekering voor jou. 

Word jij binnenkort 18 jaar? 
Dan is deze folder belangrijk voor jou. 
Als je 18 wordt, verandert een aantal dingen.
Deze dingen moet je goed regelen.
In deze folder staan de belangrijkste dingen die je moet 
regelen in het kort uitgelegd. 
Zoek je meer informatie? Kijk dan op www.kwikstart.nl, 
www.18ennu.nl of download de gratis App Kwikstart.
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Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe wet: Participatiewet. 
Het doel van deze wet is meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk krijgen. 
Sinds 1 januari 2015 kun je daarom alleen nog een Wajong-
uitkering ontvangen als je op jonge leeftijd een ziekte of 
handicap hebt gekregen en daardoor nooit meer kan werken. 
Het UWV bepaalt of je onder deze categorie valt. 
Heb je moeite bij het vinden of houden van werk? 
Dan kun je bij het UWV een beoordeling arbeidsvermogen 
aanvragen.
De uitkomst van deze beoordeling geeft aan of je 
ondersteuning bij werk en inkomen kunt krijgen van 
UWV of van je gemeente.

Tegemoetkoming scholieren / studiefinanciering
Als je 18 bent en naar school gaat, 
krijg je geld van de overheid. 
Van dit geld kun je schoolgeld en boeken betalen.
Dit noemen ze een tegemoetkoming scholieren 
of studiefinanciering.
Een tegemoetkoming krijg je als je op de middelbare school, 
praktijkschool of V.S.O. zit. 
Studiefinanciering krijg je als je een MBO of 
HBO-opleiding doet. 
Je moet dit 3 maanden voordat je 18 wordt aanvragen.
Op www.duo.nl lees je hoe dit moet.

Zorgtoeslag 
Een zorgverzekering is niet goedkoop. 
Als je dit niet helemaal zelf kunt betalen, kun je een 
bijdrage aanvragen bij de belastingdienst. 
Deze bijdrage heet een zorgtoeslag.
Hoe hoog de zorgtoeslag is, hangt af van wat je verdient.
Wil je zorgtoeslag aanvragen? 
Doe dit dan ongeveer 2 maanden voor je 18e verjaardag. 
Op www.toeslagen.nl lees je hoe dit moet.
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Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP-verzekering)
Een AVP verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering
voor particulieren.
Als je per ongeluk schade bij een ander veroorzaakt,
dan betaalt de APV-verzekering de kosten.
Als je 18 jaar bent, kan je een eigen AVP-verzekering afsluiten. 
Deze kan ook via Koraal - begroting O.I.U. -  worden afgesloten.

Budgetbeheer, bewindvoering
Wanneer je niet goed met geld om kan gaan, 
is er een gevaar dat je schulden gaat maken. 
Het is dan verstandig om hulp te krijgen bij 
het omgaan met geld.
De makkelijkste manier om je te laten helpen is budgetbeheer. 
Bij budgetbeheer betaal je iedere maand 
een afgesproken bedrag.
Je kunt ook de rechtbank een bewindvoerder laten aanwijzen. 
De bewindvoeder regelt al je geldzaken. 
Het is wel belangrijk dat je goed samenwerkt met jouw 
bewindvoeder, zodat je geen schulden maakt.
Bewindvoering is duurder dan budgetbeheer.

Bankrekening openen
Het is belangrijk dat je op je 18e jaar een eigen rekening hebt. 
Op deze rekening wordt je salaris of uitkering gestort. 
Je rekeningen betaal je ook met je bankrekening. 
Veel bankzaken kun je doen met de computer. 
Dit heet telebankieren. 
Het omgaan met je pinpas en pincode is niet makkelijk.
Je kunt in je zorg- of behandelplan hierover afspraken maken.
Op www.steffie.nl vind je informatie over bankzaken. 
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Nieuwe begroting (OIU) invullen
Vanaf 18 jaar ben je zelf verantwoordelijk voor je uitgaven. 
Met je persoonlijk begeleider stel je samen een 
OIU (overzicht individuele uitgaven) op.
Dit houdt in dat je afspraken maakt over je uitgaven die te 
maken hebben met je verblijf bij Koraal.

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst invullen
In een dienstverleningsovereenkomst staan afspraken 
tussen jou en Koraal.
Hier zetten jij én een medewerker van Koraal een 
handtekening onder.
Omdat jij vanaf 18 jaar meerderjarig bent, 
vul je een nieuwe dienstverleningsovereenkomst in.

Bijdrage CAK
Vanaf 18 jaar moet je voor jouw verblijf binnen een van de 
instellingen van Koraal een eigen bijdrage betalen. 
Deze bijdrage moet je betalen omdat Koraal voor 
eten, drinken, gas, water, licht en onderdak zorgt.
De bijdrage die je moet betalen hangt af van je inkomsten. 
Hoe meer inkomen je hebt hoe hoger je eigen bijdrage is. 
De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het 
CAK in Den Haag. 
Meer informatie kun je vinden op www.hetcak.nl.
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Autorijles 
Een half jaar na je 16e verjaardag kun je met rijles beginnen.
Op 17-jarige leeftijd mag jij dan al rij-examen doen 
en dus auto rijden. 
Tot je 18e mag dit alleen onder begeleiding van 
een volwassene. 
Kijk voor meer informatie op www.cbr.nl.

Stemrecht
Als je 18 jaar bent mag je bij verkiezingen stemmen op 
een politieke partij. 
Je krijgt dan op je woonadres een uitnodiging om 
te gaan stemmen.
Op www.stemwijzer.nl kun je informatie vinden over politiek. 

Mentorschap
Een mentor helpt jou bij het nemen van persoonlijke beslissingen.
Deze persoonlijke beslissingen gaan over verzorging, 
behandeling of begeleiding.
De mentor neemt dan zoveel mogelijk samen met jou 
deze beslissingen.
Of jij een mentor nodig hebt, bespreek je samen 
met de behandelcoördinator en je ouders.
De mentor kan iemand zijn die jij kent, maar ook een 
medewerker van een organisatie.
De mentor wordt benoemd door de rechtbank.



Koraal

Valkstraat 14
6135 GC Sittard
Postbus 5109
6130 PC Sittard
info@koraal.nl
koraal.nl


