
MIJN KIND WORDT 18! 
En nu?

Als uw kind 18 jaar wordt, 

is het officieel volwassen.



Als uw kind 18 wordt is het officieel 
volwassen. Hij of zij* mag steeds 

meer, maar moet ook zaken gaan 

regelen. Waar moeten u en uw kind 

dan aan denken? We zetten het hier 

op een rij. 

  
  Financieel  

verantwoordelijk
Uw kind is vanaf 18 jaar zelf finan-

cieel verantwoordelijk, bijvoorbeeld 

voor de eventuele schulden die hij 

maakt of contracten die hij afsluit. U 

ontvangt als ouder geen kinderbijslag 

meer. Wel bent u als ouder verplicht 

om uw kind tot zijn 21e jaar financieel 

te helpen.

  Studie, werk en  
inkomen

Uw kind moet naar school totdat hij 

een startkwalificatie heeft gehaald: 

een diploma op niveau mbo2, havo, 

vwo of hoger. Daarna kan hij gaan 

werken of verder leren. Volgt uw kind 

nog voortgezet onderwijs als hij 18 

wordt? Dan kan hij tegemoetkoming 

scholieren aanvragen. Voor een op-

leiding aan Mbo, Hbo of Wo kan uw 

kind studiefinanciering aanvragen. 

Soms is studiefinanciering een lening. 

Die moet uw kind na zijn studie te-

rugbetalen.

*Hierna spreken we over ‘hij’, u kunt daar ook ‘zij’ lezen.

Als uw kind geen opleiding volgt 

en ook niet kan werken, kan hij een 

bijstandsuitkering aanvragen. Dit 

kan bij de gemeente waar hij woont. 

Jongeren onder de 21 krijgen een 

lagere uitkering. De gemeente kan uw 

kind begeleiden bij de terugkeer naar 

school of het zoeken van werk.

DigiD

Het is belangrijk dat uw kind 

een DigiD heeft om zaken met 

de overheid te regelen. Bijvoor-
beeld voor het aanmelden van 
een studie of het aanvragen van 
toeslagen.

 Wonen

Wil uw kind op zichzelf wonen? Dan 

is het belangrijk dat hij zich zodra hij 

18 wordt inschrijft voor een huurwo-

ning of (studenten)kamer. Ook als uw 

18-jarige voorlopig nog thuis woont. 

Er zijn namelijk vaak lange wachttij-

den. Inschrijven voor een (studenten)

kamer kan soms al vanaf 16 jaar. 

Huren bij een particulier gaat soms 

sneller. Zelfstandig wonen kost veel 

geld. Misschien kan uw kind samen 

met een goede vriend(in) een huis 

huren of antikraak wonen. Kijk ook of 

uw kind recht heeft op huurtoeslag.

https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/
https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/
https://www.digid.nl/
https://www.woningnetregiomiddenholland.nl/
https://www.woningnetregiomiddenholland.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/huurtoeslag


Zorgverzekering

Vanaf 18 jaar moet uw kind pre-

mie betalen voor de zorgverzeke-

ring en geldt het verplichte eigen 
risico.

 Verzekeringen

Vanaf 18 jaar moet er premie betaald 

worden voor de zorgverzekering en 

geldt het verplichte eigen risico. Uw 

kind kan bij u op de polis verzekerd 

blijven of zelf een zorgverzekering 

kiezen en afsluiten. Sommige verze-

keraars bieden een goedkoper jonge-

ren- of studentenpakket aan. Uw kind 

kan zorgtoeslag aanvragen bij de 

Belastingdienst, ook als u de zorg-

verzekering betaalt. Het inkomen van 

uw kind bepaalt de hoogte van de 

zorgtoeslag. Daarnaast is een auto- 

of brommerverzekering verplicht als 

uw kind een eigen auto of brommer 

heeft. Verder is het goed om te kijken 

of andere verzekeringen nodig zijn, 

zoals een aansprakelijkheidsverze-

kering (Wa), inboedelverzekering, 

reisverzekering of rechtsbijstandver-

zekering.

Toekomstplan

Help uw kind bij het maken van 
een toekomstplan. Zodat uw kind 
zich goed voorbereidt op de ver-
anderingen na zijn 18e verjaardag.

  Van Jeugdhulp naar 
Wmo

Jeugdhulp stopt in principe vanaf 18 

jaar, net als eventuele voogdij. Ont-

ving uw kind Jeugdhulp tussen 16 en 

18 jaar? Dan heeft hij een toekomst-

plan gemaakt met zijn begeleider 

waarin alle belangrijke onderwerpen 

aan bod komen. Uw kind mag zelf 

beslissen welke hulp of ondersteu-

ning hij wil krijgen als hij 18 is. Heeft 

uw kind nog geen toekomstplan? Ga 

dan zelf met uw zoon of dochter aan 

de slag. Download het Toekomstplan 

of vraag hiernaar bij de hulpverlening. 

Vanaf 18 jaar mag uw kind zelf 

beslissen welke hulp hij wil.

Vanaf de 18e verjaardag is hulp bijna 

altijd vrijwillig, tenzij het voor uw kind 

en zijn omgeving gevaarlijk is als hij 

niet geholpen wordt. Wil uw kind 

na zijn 18e verjaardag hulp blijven 

ontvangen? Zorg dan dat de zorg 

doorloopt. Hiervoor kan uw kind of 

zijn begeleider verlengde Jeugdhulp 

aanvragen of de Jeugdhulp om laten 

zetten naar de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Dit kan bij het 

Sociaal Team of de gemeente waar 

uw kind woont. Voor zorg uit de Wmo 

betaalt uw kind een vast bedrag per 

maand (19 euro in 2022). Zorg dat 

de aanvraag 6 maanden voor de 18e 

verjaardag van uw kind gebeurt.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/zorgtoeslag
https://www.nsdmh.nl/assets/uploads/Toekomstplan-Midden-Holland.pdf


Is uw kind nu onder behandeling 

in de GGZ? Vanaf 18 jaar valt deze 
zorg onder de zorg verzekeringswet. 
Vraag daarom bij de zorgverzeke-

raar hoe uw kind deze behan deling 

vergoed kan krijgen.

Jongeren met ervaring

In Midden-Holland zijn Experienced 
Experts (ExpEx). Dit zijn jongeren die 
in het verleden jeugd hulp hebben 
ontvangen. Zij kunnen ervaringen 
delen en advies geven als uw kind 
nu zelf jeugdhulp krijgt.

Mentorschap, beschermings

bewind en curatele

Soms heeft uw kind meer hulp nodig. 

Dan zijn er verschillende manieren 

om uw kind te beschermen, zoals 

curatele, beschermingsbewind of 

mentorschap. U kunt hiervoor een 

verzoek doen bij de kantonrechter.

 MEKijk op kwikstart.nl of in de app  

voor meer informatie.

https://www.kernkracht.nl/projecten/expex/
https://www.kernkracht.nl/projecten/expex/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
https://www.kwikstart.nl


Contact met het Sociaal Team of het loket van de gemeente 

Heeft u vragen? Het Sociaal Team of loket van de gemeente kan u helpen.

Gemeente Naam Contactgegevens

Gouda Sociaal Team Gouda

Gemeente Gouda

088 – 900 43 21 

info@sociaalteamgouda.nl 
sociaalteamgouda.nl 
14 0182 

info@gouda.nl 
gouda.nl/direct-regelen/zorg-en-hulp/gezond-

heid-en-zorg/

Bodegraven- 
Reeuwijk

Sociaal Team  
Bodegraven-Reeuwijk

0172 - 769 218

sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl 
gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/contact-met-
het-sociaal-team

Krimpener-

waard

Loket Samenleving 
en Zorg

14 0182 

info@krimpenerwaard.nl 
krimpenerwaard.nl/contact-loket- 
samenleving-zorg

Waddinxveen Sociaal Team  
Waddinxveen

14 0182 

sociaalteam@waddinxveen.nl 
waddinxveen.nl/sociaal-team

Zuidplas Stichting ZO! 0180 – 310 050 

info@stzo.nl 
stzo.nl

mailto:info%40sociaalteamgouda.nl?subject=
https://www.sociaalteamgouda.nl
mailto:info%40gouda.nl%20?subject=
https://www.gouda.nl/direct-regelen/zorg-en-hulp/gezondheid-en-zorg/
https://www.gouda.nl/direct-regelen/zorg-en-hulp/gezondheid-en-zorg/
mailto:sociaalteam%40bodegraven-reeuwijk.nl%20?subject=
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/contact-met-het-sociaal-team
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/contact-met-het-sociaal-team
mailto:info%40krimpenerwaard.nl?subject=
https://www.krimpenerwaard.nl/contact-loket-samenleving-zorg
https://www.krimpenerwaard.nl/contact-loket-samenleving-zorg
mailto:sociaalteam%40waddinxveen.nl?subject=
https://www.waddinxveen.nl/sociaal-team
mailto:info%40stzo.nl?subject=
https://www.stzo.nl


Handige links

Toekomstplan: 

nsdmh.nl/toekomstplan-jongeren

Over volwassen worden en andere belangrijke zaken:

kwikstart.nl of download de app. Met ook informatie van sommige gemeenten.
hoezitdat.info
kiesjouwtoekomst-mh.nl

Over geldzaken en toeslagen: 

belastingdienst.nl/toeslagen
duo.nl
nibud.nl/consumenten/uw-kind-wordt-18-jaar

Inschrijven woning: 

woningnetregiomiddenholland.nl
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