
• Check de voorwaarden: leiden.nl/zorgverzekering en gezond verzekerd.nl.  
Studenten kunnen geen gebruik maken van deze regeling. Een aantal zorg
verzekeraars biedt wel speciale pakketten voor studenten aan.

• Ontvang je nu jeugdhulp en is het nodig dat die doorloopt na je 18e? Maak 
dan zelf of samen met een volwassene die je vertrouwt een Perspectiefplan. 
In dit plan focus je op jouw dromen en alles wat je nodig hebt om daar te 
komen. De site mijnpad.hr.nl kan je daar bij helpen.

Geld/inkomen 

• Vanaf je 18e mag jij zelf weten hoe je je geld besteedt. Ook ben je dan zelf 
verantwoordelijk voor eventuele schulden, contracten of betalingsachterstan
den. Hoewel je ouders volgens de wet wel verplicht zijn om jou tot je 21e 
financieel te ondersteunen voor levensonderhoud en studiekosten, is het 
belangrijk om te weten dat je zelf wel verantwoordelijk bent voor hoe jij je 
geld besteedt. Denk dus goed na voor je iets afsluit.

• Bouw een administratie op. Bewaar belangrijke post of mail van bijvoorbeeld 
je bank, verzekering of de Belastingdienst. Sites over geldzaken:  
startpuntgeldzaken.nl/leiden of 18jaarenmetgeldomgaan.nl.  
De jongerensite benjijeenbaas.nl helpt je op weg bij alle regelzaken.

Wist je dat?

Hoe ga ik  
om met geld?

Hoe zit  
dat?

Je mag  
stemmen

Vragen
• Als je een juridische vraag hebt, bijvoorbeeld over de scheiding van je ouders,  

werk, studie of loon, kun je in Leiden gratis terecht bij de Kinder en Jongerenrechts
winkel: leiden.kjrw.eu.

• Zoek je informatie over b.v. vriendschap, drugs of op jezelf wonen? Wil je meer 
weten over (ongewenste)zwangerschap of anticonceptie? Kijk dan op hoezitdat.
info/leiden. Hier kun je ook veilig en anoniem je vragen stellen tijdens de chat
spreekuren. Of bel met het Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 254 23 84.   

• Ontmoet je graag andere jongeren en wil je rechtstreeks met iemand praten? Loop 
dan binnen bij het JIP het Jongeren Informatie Punt van SOL aan de de Morsweg 
55e of kijk op de website van SOL: solnetwerk.nl/leiden.

• Liever alles in 1 overzicht op je app? Download de Kwikstart-app of kijk op 
kwikstart.nl. Hierop zie je wat je allemaal moet regelen als je 18 wordt. Ook zie je 
waar je in Leiden terecht kunt. Handig toch!

• Het Stadskantoor naast het Centraal Station te vinden is? De gemeente  
zit in het Stadskantoor op Bargelaan 190.

• Door middel van het Stadsnieuws (digitale nieuwsbrief) ontvang je wekelijks  
het laatste nieuws van de gemeente Leiden in je mailbox. Aanmelden kan via  
leiden.nl/stadsnieuws. 

• Je vanaf 12 jaar je keuze over orgaandonatie kan invullen in het Donorregister? Ga naar 
donorregister.nl om jouw keuze in te vullen of te wijzigen. 

• Je vanaf je 18e bloed mag doneren? Kijk op sanquin.nl voor meer informatie en om je 
aan te melden als bloeddonor. 

• Advies over online seksueel misbruik te vinden is op helpwanted.nl.

• Je op kennismakingscursus.nl/leiden/volwassenen kennismakingscursussen voor 
sportverenigingen in Leiden kan vinden?

• Je op kaart.leiden.nl bij grote evenementen zoals Leidens Ontzet of Leiden Marathon 
in één oogopslag handige informatie vindt over voorzieningen in de stad? 

• Jij ook kan meedenken over nieuwe plannen voor de stad? Via de website doemee.
leiden.nl kan je op een eenvoudige manier je mening geven over de plannen van de 
gemeente en meedenken over projecten bij jou in de buurt. Meedenken kan ook via 
jongerenorganisaties: studiomoio.nl, stad-leiden.nl. en Samen Ondernemend Leren 
(SOL) in Leiden solnetwerk.nl/leiden.

Geef je mening

• Wil je op jezelf wonen in de toekomst? De wachtlijst voor  
een woning is lang! Daarom is het belangrijk dat je je  
meteen inschrijft voor een sociale huurwoning. Dit  
kan voor de regio Holland Rijnland via de website:  
hureninhollandrijnland.nl. Je kan je ook inschrijven bij  
Stichting Huisvesting Werkende Jongeren, speciaal bedoeld voor jongeren 
tussen de 18 en 28 jaar die opzoek zijn naar woonruimte in Leiden. Kijk op 
de website: shwj.nl.

• Ga je studeren of ben je van plan om te gaan studeren? Via Room kun je je 
inschrijven voor studentenhuisvesting in de regio Leiden en Den Haag. Je 
kunt je ook inschrijven als je van plan bent om te gaan studeren maar nog 
niet studeert! Kijk op de website: room.nl of kijk op duwo.nl. 

• Als je op kamers woont heb je misschien recht op financiële hulp: check 
toeslagen.nl.

• Kun je om bepaalde redenen niet thuis slapen maar ga je van plek naar plek 
om te slapen? Dan heb je recht op een briefadres. Informatie hierover vind 
je op Bit.ly/briefadresleiden.

Werk/opleiding 

• Ga je na de middelbare school verder studeren? Dan kan je studiefinancie
ring ontvangen. Dit kan in de vorm van een lening en/of een gift. Neem 
een kijkje op duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp voor de 
uitleg. 

• Kijk voor meer informatie over de beroepsopleidende leerweg (BOL) en 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op bblopleidingen.org. Volg je speciaal 
onderwijs? De site watnuwijzer.nl helpt je bij het maken van keuzes als je 
school verlaat. 

• Als je een beperking hebt, kan het moeilijk zijn om een studie met een 
bijbaan te combineren. Daarvoor bestaat de individuele studietoeslag. De 
hoogte van de toeslag is € 100 per maand voor maximaal 4 jaar. Check de 
voorwaarden op gemeente.leiden.nl/studietoeslag.

Zorg/gezondheid 
Regel je eigen zorgverzekering. Dat is vanaf je 18e verplicht. 

• Heb je weinig inkomen?  
 Je hebt misschien recht op zorgtoeslag: kijk op toeslagen.nl.  
  De gemeente Leiden biedt bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een  

collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. 

Zorg
verzekering

Op jezelf 
wonen
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Wij zijn de gemeente Leiden!

Gefeliciteerd! Binnenkort vier jij je achttiende verjaardag. 
Als achttienjarige ben je in Nederland meerderjarig. En als je meerder-
jarig bent, moet je veel dingen zelf regelen. De gemeente Leiden helpt 
jou daarbij graag op weg. Bijna alles wat je moet weten als je 18 bent 
staat in deze folder. Lees ‘m dus goed! 

Belangrijk om te weten!

De gemeente is er voor jou! De gemeente heeft veel taken die ervoor zorgen dat jij je 
prettig voelt in de stad. Als gemeente zorgen we er bijvoorbeeld voor dat het huisvuil 
wordt opgehaald, dat er woningen worden gebouwd en dat bruggen onderhouden  
worden. Ook geven we paspoorten en identiteitskaarten uit aan de inwoners van 
gemeente Leiden.Wil je meer weten over wat de taken van een gemeente zijn? Kijk dan 
eens op rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente.

Contact met de gemeente
Heb je een vraag aan de gemeente? Snap je bijvoorbeeld niet wat er in een 
brief van ons staat? Bel dan naar 14 071. Je kan (simpele) vragen aan ons 
stellen via Whatsapp op 06 - 14 45 93 75 of stel je vraag via het contact
formulier op de website (leiden.nl/gemeente). Via deze website kan  
je ook laten weten als er iets mis is in jouw buurt, bijvoorbeeld als je 
rommel tegenkomt op straat of als er iets kapot is. 

Wij zijn ook te bereiken en te volgen op: 

Algemeen

• Vraag een DigiD aan via digid.nl om zaken te kunnen regelen met  
de overheid. Bijvoorbeeld om dingen te regelen voor je opleiding  
of met de Belastingdienst.

• Wil je een paspoort, IDkaart of rijbewijs aanvragen of vernieuwen? 
Heb je een vergunning nodig? Ga naar leiden.nl/gemeente om dit en 
andere dingen te regelen met de gemeente.

• Een identiteitsbewijs is persoonlijk. Met het uitlenen van je ID kaart 
pleeg je fraude en dan ben je strafbaar. Ben je je ID kaart kwijt?  
Neem dan meteen contact op met de gemeente om je IDkaart of  
paspoort als vermist op te geven. 

• Vanaf je 18e verjaardag heb je stemrecht. Door je stem uit te brengen 
bij verkiezingen, heb je invloed op beslissingen die jouw toekomst 
bepalen. Rondom verkiezingen zijn er online stemwijzers die jou  
kunnen helpen in het maken van jouw keuze. Informatie vind je op 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord. 
Vind je het leuk om te helpen bij de verkiezingen? Dat kan als  
stem bureaulid of als teller. Wist je dat je hier ook iets mee kan  
verdienen? Check een aantal maanden voordat er verkiezingen zijn 
leiden.nl/verkiezingen. 

• Ben je iets verloren of heb je iets gevonden? Registreer het voorwerp 
op verlorenofgevonden.nl. Een gevonden voorwerp kan je thuis  
bewaren of inleveren bij de gemeente. Een rijbewijs, paspoort of  
identiteitskaart moet je altijd bij de gemeente inleveren. 

• Zet je fiets rond het station in de rekken! Staat je fiets toch buiten het 
rek, dan wordt hij verwijderd. Is jouw fiets verwijderd? Kijk dan op 
fffw-leiden.nl.

Wonen 

• Iedereen moet ingeschreven staan in de basisregistratie persoonsgege
vens (BRP) op het adres waar je woont. Ben je 18 jaar of ouder dan 
moet je elke keer als je verhuist zelf je nieuwe woonadres doorgeven 
aan de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Als je stu
deert dan geeft de gemeente jouw nieuwe adres door aan DUO. Te laat 
doorgeven kan gevolgen hebben voor je studiefinanciering.

DigiD
aanvragen

Studeren
Rijbewijs
halenWerken!

Bijna 18!
En dan?
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