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Ik word 18 jaar, wat verandert er?

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.

D

Vader Karel en zijn bijna 18-jarige zoon Sven komen bij mij op het spreekuur van Almelo
Sociaal. Hun vraag is helder: “Wat verandert er voor ons nu Sven binnenkort 18 wordt?” Nou,
meer dan je denkt!

oor Gabriële Dobber

Ik pak mijn checklist erbij; dankzij onze klanten en mijn collega's bouwde ik die in al die jaren op. Alle punten ga ik af:

Heb je al een eigen Digi-D? Wat voor een opleiding doe je? Wat heb je voor geld: verdien je al iets met een bijbaan? Heb je recht op
studiefinanciering? Welke verzekeringen heb je zelf nodig? Welke verzekeringen kunnen nog via je vader blijven lopen?

Oei, houdt pa zijn uitkering?

Vader Karel krijgt een uitkering. Ik vraag door en kijk of er ook voor hem gevolgen zijn. In dit geval niet. Karel is opgelucht, blij dat de
gemeente hem niet gaat korten op zijn uitkering. Hierdoor kan hij zijn grote hobby, sleutelen aan oude auto’s, blijven uitoefenen. Wel
vervallen straks natuurlijk de kinderbijslag en het kindgebondenbudget. Daarvoor in de plaats betaalt Sven voortaan kostgeld en zijn
eigen kleding.

Eigen boontjes doppen

Door het gesprek wordt Sven zich ervan bewust dat hij nu echt wel eigen verantwoordelijkheden heeft. De tijd dat pa alles regelde en
oploste, is voorbij. Gelukkig heeft hij zijn vader nog wel om mee te kijken. En, zoals vandaag, Almelo Sociaal. Beiden gaan opgelucht en
een stuk wijzer naar huis.

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook jou. Bel met 0546 - 45 69
09 voor een afspraak of kijk op

www.almelosociaal.nl


