Ons pleegkind is 16…
Waar moet je aan denken?
•

Begin op tijd, rond de 16e verjaardag van de jongere, zaken te regelen.

•

Denk aan wachtlijsten, voor een fasehuis of kamertraining zijn die vaak
langer dan een jaar.

•

Zorg dat de jongere, mocht dit niet al gebeuren, het komende jaar
langzaam verantwoordelijkheid krijgt voor zijn eigen financiën

•

Bespreek samen met de jongere, (ouders), pleegouders en de plaatser,
wat de wensen zijn en wat er allemaal geregeld moet worden richting de
18e verjaardag van de jongere.

•

Laat de jongere zoveel mogelijk dingen zelf regelen.

•

Leg uit hoe de financiële situatie er na de 18e verjaardag uitziet, welke
kosten nu nog vergoed worden maar dan niet meer, waar is de jongere
zelf verantwoordelijk voor.

•

Betrek de pleegouders bij het proces zodat zij ook na de 18e verjaardag
de jongere kunnen blijven ondersteunen.

Pactum  088 – 199 12 99  www.pactum.org/voorpleegouders

Wat moet er geregeld worden richting
meerderjarigheid?
Wonen
Door wie

Wanneer

Check

Aanvragen verlengde pleegzorg (tot 21 jaar tenzij
het pleegkind anders wil en verlenging tot 23 jaar
mogelijk)
Blijven wonen bij pleegouders
Aanmelden voor vervolgstap naar begeleid wonen
Inschrijven bij woningbouw e.d.

Financiën
Door wie
Openen bankrekening (of al bestaande rekening
op naam zetten)
Spaargeld, denk aan wezen uitkering e.d.
overdragen
DigiD aanvragen

https://digid.nl/aanvragen

Aanvraag studiefinanciering (voor pleegjongeren
uitwonende beurs + vaak ook aanvullende beurs)
en aanvraag OV kaart.
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/aanvragen.jss

BOL: Jongeren hebben recht op studiefinanciering
wel op een reisproduct via DUO
BBL: Jongeren hebben geen recht op
studiefinanciering en geen OV kaart.
Overzicht inkomsten/uitgaven na 18e verjaardag
Humanitas biedt kosteloos begeleiding
Aanvraag uitkering via het UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/

Aanvragen bewindvoerder/mentor/curatele
Belastingaangifte doen
Melden bij de belastingdienst dat het pleegkind
geen toeslagpartner kan zijn. Voor meer
informatie:

https://www.denvp.nl/geldzaken/kosten-en-vergoedingen#ismijn-pleegkind-toeslagpartner-voor-de-belastingdienst

Pleegouders sparen samen met jongere voor
aanschaf van huisraad, borg & eerste maand huur.
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Wanneer

Check

School en dagbesteding
Door wie

wanneer

Check

Door wie

wanneer

Check

Vervolgopleiding, regelen voor de nabije
toekomst
Zoeken werk en of dagbesteding

Verzekeringen
Ziektekosten verzekering (indien nodig kan dit
vanaf 16 jaar)
Zorgtoeslag aanvragen
Denk ook aan de overige verzekeringen
• WA-verzekering (in ieder geval verplicht
bij besturen van motorisch voertuig)
• Inboedelverzekering
• Uitvaartverzekering

Gezondheid
Door wie

wanneer

check

Jongere staat ingeschreven bij huisarts en tandarts
Jongere heeft een netwerk om op terug te vallen.
Jongere heeft invulling voor zijn vrijetijd en
mogelijkheden om te sporten.
Vervolg- hulp of therapie, indien nodig zijn
geregeld.
Denk aan het donorregister. Vanaf 18 jaar komt
iedereen die ingeschreven staat bij de gemeente in
het donorregister. De jongere kan hierin zijn keuze
kenbaar maken.

Meer informatie vind je op:
kwikstart.nl voor informatie op alle gebieden richting zelfstandigheid.
pleegzorg.nl • nvp.nl • nibud.nl
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