
ALLES WAT JE WIL WETEN over: geld/financiën

Dit is een informatieboekje in de serie “Alles wat je wil weten over:” en het gaat over 
geld/financiën.
Er zijn meer informatiebookjes en ze gaan over de thema’s waar de meeste jongeren SAMAH vra-
gen over stellen. In deze boekjes geven we antwoord op deze vragen van jongeren. Ook geven we 
tips van jongeren die al wat langer in Nederland wonen en hetzelfde hebben meegemaakt. 
Zij vertellen vanuit hun eigen ervaring, wat belangrijk is om te weten. 

We hebben ook een serie factsheets gemaakt voor professionals, waarin zij kunnen lezen over 
de meest gestelde vragen, tips van jongeren en hoe ze jongeren goed kunnen 
helpen bij het oplossen van de vragen .
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WAT STAAT ER IN DIT INFORMATIEBOEKJE
Als je 18 wordt, moet je veel dingen zelf gaan regelen. Ook alle dingen die te maken hebben met geld/financiën.
Om je een beetje te helpen, hebben we hier de belangrijkste dingen die je moet weten over geld verdienen, 
rekeningen betalen en waar je recht op hebt voor je opgeschreven. 

RECHTEN EN PLICHTEN 
Als je 18 bent MAG je :

• Je mag stemmen bij de verkiezingen
• Je mag zelf een rechtszaak aanspannen
• Je mag nu overdag werken en ook ’s nachts
• Je mag trouwen (zonder toestemming)
• Je kut zelf een uitkering aanvragen (als je daar recht op hebt)
• Je kunt een bankrekening openen (zonder toestemming)
• Je mag zelfstandig wonen, je mag een woning huren op kopen
• Je mag een bedrijf starten
• Je mag zorgtoeslag en huurtoeslag aanvragen
• Je mag studiefinanciering aanvragen
• Alcohol kopen en drinken
• Sigaretten kopen en roken
• Je mag autorijden (zonder begeleider), als je een rijbewijs hebt
• Je mag abonnementen afsluiten

Als je 18 bent MOET je:

• Je moet een Digi-D aanvragen
• Je moet premie betalen voor je zorgverzekering
• Andere verzekeringen regelen (zoals WA)
• Zelf je financiën regelen: dus zelf je rekeningen betalen
• (Welke dat zijn, zie je verderop in het boekje)
• Zelf afspraken maken met de huisarts of tandarts (dat deed je misschien al)
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WAT KRIJG/VERDIEN JE

Je verdient zelf geld omdat je werkt
 -of-

Je gaat naar school en krijgt studiefinanciering van DUO
 -of-

Je krijgt een uitkering van de gemeente
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ZELF GELD VERDIENEN

Als je werkt krijg je elke week of elke maand je salaris. Op pagina 10 lees je meer over hoe je salaris betaald wordt.

STUDIEFINANCIERING

Als je naar school gaat, krijg je studiefinanciering van DUO. 
Dit is soms een lening, soms niet, dat ligt aan de 
opleiding die je doet. 
Je moet de studiefinanciering zelf aanvragen,
 minimaal 8 weken van tevoren. 

Lees hier alles over studiefinanciering aanvragen: 
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/aanvragen.jsp

AANVULLENDE BEURS

Als je ouders nog buiten Europa zijn, 
heb je recht op extra studiefinanciering (aanvullende beurs). 
Dat kan je aanvragen bij DUO via een formulier 
en met een brief van bv. Nidos, Vluchtelingenwerk of SAMAH.
Als je ouders in Nederland zijn, maar weinig inkomen hebben, 
kan je zelf een aanvullende beurs aanvragen. 

Lees hier meer: 
https://duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/

BIJVERDIENEN

Als je naar school gaat, mag je ook werken. 
Als je niet te veel bijverdient met werken, mag je al het salaris 
houden. Als je meer verdient, krijg je minder studiefinanciering.
Voor 2023 is de grens € 16.121.60 
(dit bedrag gaat over wat je samen (als je met je vriend/vriendin woont) 
verdient of het loon waar je belasting over betaalt).

Kijk hier voor de regels: 
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/bijverdienen.jsp
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UITKERING

Als je niet werkt en niet naar school gaat, 
krijg je van de gemeente een uitkering. 

Je vindt hier meer informatie over de uitkering: 
https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/bijstandsuitkering/

WW UITKERING

Als je nu werkt, maar binnenkort je werk kwijt raakt, 
kan je een WW uitkering aanvragen. 
Dit kan alleen als je ergens al langer dan 6 maanden werkt. 
Je kan het aanvragen vanaf 1 week voor je werk stopt.

Je vindt hier meer over de ww-uitkering:
https://www.uwv.nl/particulieren/direct-doen/aanvragen-ww-uitkering.aspx
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Extra geld
HUURTOESLAG

Als je weinig inkomen hebt, kan je geld krijgen van de 
belastingdienst om te helpen met het betalen van je huur. 
Huurtoeslag heet dat. Je moet dat zelf aanvragen. 
Of je kan iemand vragen om je daarbij te helpen.
Je krijgt alleen huurtoeslag als de regels voor jou gelden:

Lees hier alles over aanvragen en de regels voor huurtoeslag:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/huurtoeslag/

Kijk hier of je recht hebt op huurtoeslag:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm
/connect/nl/huurtoeslag/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

ZORGTOESLAG

Als je weinig inkomen hebt, kan je geld krijgen van de 
belastingdienst om te helpen met het betalen van je zorgverzekering.
Zorgtoeslag heet dat. Je moet dat zelf aanvragen. 
Of je kan iemand vragen om je daarbij te helpen.
Je krijgt alleen zorgtoeslag als de regels voor jou gelden:

Lees hier alles over aanvragen en de regels voor zorgtoeslag:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/

Kijk hier of je recht hebt op zorgtoeslag:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl
/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden
/voorwaarden-zorgtoeslag

BIJZONDERE BIJSTAND

Als je weinig inkomen hebt, kan je soms voor bijzondere 
kosten extra bijstand krijgen van de gemeente. 
Bijvoorbeeld als je koelkast kapot is. 
Je kan bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar je woont. 
Je moet dat zelf aanvragen. 
Of je kan iemand vragen om je daarbij te helpen.
Je krijgt alleen bijzondere bijstand als de regels voor jou gelden:

Lees hier meer over bijzondere bijstand: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord
/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzondere-bijstand
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KEUZES MAKEN

WAT MOET JE BETALEN

De volgende rekeningen MOET je betalen:

• Huur (elke maand)
• Gas, elektriciteit en water (elke maand)
• Zorgverzekering (elke maand)
• Eigen risico voor zorg  (als je het gebruikt)
• Gemeentebelasting (elk jaar: je kan hiervoor vrijstelling aanvragen, zie pagina 10 (NOG CHECKEN)
• Schoolgeld (als je naar school gaat)
• Loonbelasting (als je werkt)
• Eten en drinken (als je het koopt)
• Brommer of scooterverzekering (als je een brommer of schooter hebt)
• Autverzekering en wegenbelasting (als je een auto hebt)

WAT WIL JE BETALEN

De volgende rekeningen betaal je alleen als jij dat belangrijk vindt. Je betaalt het als je het gebruikt of koopt.

• Aansprakelijkheidsverzekering (niet verplicht, wel verstandig) en levensverzekering
• Kleding
• Internet voor thuis
• Telefoon
• Televisie
• Reiskosten (als je geen OV hebt, of je OV niet geldig is)
• Sporten
• Alcohol (bijvoorbeeld biertjes) en sigaretten
• Uit eten gaan of uitgaan
• Geld (of cadeautjes) geven aan familie en/of vrienden
• Spullen voor in huis
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TIPS
GELD LENEN

Als je geld leent (bijvoorbeeld van de bank) of rood staat (negatief saldo) dan betaal je rente. De bank zegt hoeveel 
je moet betalen. Geld lenen kost dus altijd geld.

Rekenvoorbeeld: Je leent 100 euro van de bank. Je moet elke maand 5% rente betalen. Als je niks terugbetaalt, 
moet je de bank na 1 maand dus 105 euro betalen. Als je weer niet terugbetaalt, moet je de bank na 2 maanden 
110,25 betalen. Je betaalt ook rente over het bedrag dat je meer moet betalen door de rente. Elke maand dat je 
geld leent, betaal je dus meer geld.

KOPEN OP AFBETALING

Je kan vaak dure spullen kopen op afbetaling. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een tv meteen mee mag nemen en in 
12 maanden (termijnen) betaalt. De winkel vraagt hiervoor extra geld.

Rekenvoorbeeld: Je ziet een mooie tv! De tv kost 500 euro. Je kan de tv meteen meenemen, ook als je nu geen 500 
euro kan pinnen. Van de winkel mag je ook in 12 termijnen van 50 euro betalen. Dat klinkt heel mooi! Dan kan je 
hem nu kopen :) Als je het uitrekent, zie je, dat 12 x 50 samen 600 euro is. Je betaalt dus 100 euro meer als je in 
termijnen betaalt.

REKENING BETALEN

Als je een rekening krijgt, staat daar vaak op hoeveel tijd je hebt om de rekening te betalen. Bijvoorbeeld: betaal 
voor deze datum. Of: betaalt binnen 14 dagen. Als je de rekening niet op tijd betaalt, krijg je een herinnering. 
De eerste herinnering kost vaak niks. Je krijgt een nieuwe datum waarop je moet betalen. Als je de rekening op die 
datum nog steeds niet betaalt, wordt de rekening hoger. Je moet administratiekosten betalen. Soms 7,50, soms 
nog meer. En je krijgt een nieuwe datum waarop je moet betalen.
Als je rekening dan nog niet hebt betaald, vragen ze een incassobureau om het geld bij jou te vragen. Dit kost geld, 
soms wel 100 euro of meer. Dat geld moet jij betalen.
Als je de rekening dan nog niet betaalt, kan een deurwaarder bij jou thuis komen om het geld op te halen. Je kan bij 
de deurwaarder pinnen. Als je niet kan pinnen, mag de deurwaarder spullen van je meenemen die zoveel waard zijn 
als het geld dat je nog moet betalen.

WAT KAN JE DOEN ALS JE EEN REKENING NIET WIL BETALEN 

-BEZWAAR MAKEN-

Soms krijg je een rekening, die niet klopt. Of een rekening die je niet hoeft te betalen. Of je krijgt bijvoorbeeld een 
boete, maar je vindt de boete niet eerlijk. Je kan dan een brief schrijven. Dit heet bezwaar maken tegen de rekening 
of boete. In de brief leg je uit waarom je het niet eens bent met de boete of rekening. 
Meestal moet je wel de rekening betalen. Als je bezwaar wordt goedgekeurd, krijg je het geld terug. 
Als je de rekening niet betaalt, wordt de rekening hoger. Als je gelijk krijgt en je bezwaar wordt goedgekeurd, moet 
je de extra kosten wel betalen.  
Als je niet weet hoe je de (bezwaar)brief moet schrijven, kan je iemand vragen om je te helpen.

-KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTING-

Iedereen die in een gemeente woont, krijgt elk jaar een rekening voor de gemeentebelasting. Als je niet zoveel geld 
verdient, kan je de gemeente vragen of je de rekening niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding aanvragen. In 
de brief bij de rekening staat vaak h
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WAT KAN JE DOEN ALS JE EEN REKENING NIET KAN BETALEN

-BETALINGSREGELING MAKEN-

Als je een rekening niet kan betalen, kan je het best zo snel mogelijk bellen met degene die de rekening heeft 
gestuurd. Soms kan je een betalingsregeling afspreken. Je mag de rekening dan in een paar keer betalen. 
De rekening wordt dan niet hoger.

Als je een brief hebt van een incassobureau of een deurwaarden, kan je ook het best zo snel mogelijk met hun 
bellen (het telefoonnummer staat in de brief). Ook met hen kan je vaak afspreken dat je in een paar keer betaalt.

-HULP VRAGEN-
Als je vaker een rekening niet kan betalen, heb je misschien een beetje hulp nodig. Vraag dan iemand van 
bijvoorbeeld het jongerenwerk of de gemeente in jouw stad. Zij weten vaak wat er in de stad is om jou te helpen met 
jouw financiën.

-NOODFONDS-
In veel gemeenten is een plek waar je geld kan vragen voor dingen die je niet kan betalen. Dit heet een noodfonds. 
Een noodfonds is speciaal voor mensen die weinig geld verdienen. Je kan er geld vragen voor bijvoorbeeld een 
matras of soms reiskosten.
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HOE WORD JE BETAALD

Bij de meeste banen en bijbanen wordt je salaris elke maand betaald op je rekening. Meestal aan het eind van de 
maand. Je krijgt een salarisstrook waarop je kan zien hoeveel je krijgt. Soms krijg je ook vakantiegeld of een bonus 
aan het eind van het jaar. Ook dat staat op je salarisstrook.
Als je een 0 urencontract hebt, krijg je de uren betaald die je die maand hebt gewerkt. Dat moet je zelf bijhouden. 
Het kan elke maand anders zijn, omdat je soms meer en soms minder werkt.

Als je voor een uitzendbureau werkt, moet je elke week doorgeven hoeveel uur je hebt gewerkt en krijg je elke week 
betaalt.

Als je een uitkering krijgt, krijg je dit ook 1 keer per maand. Als je in die maand hebt gewerkt, moet je dat door-
geven. Je krijgt dan minder uitkering. 

Bij sommig werk kan je fooi verdienen. Dat krijg je vaak contant betaald. Ook als je bijvoorbeeld schoonmaakt bij 
iemand thuis, kan het zijn dat je contant betaald wordt. Zorg ervoor dat altijd duidelijk is hoeveel je hoort te krijgen 
en dat je bent betaald.

Soms wordt je contact betaald, omdat je iemand helpt met een klusje. Bijvoorbeeld bij oppassen of als je iemand 
helpt met verhuizen. Maak altijd goede afspraken.
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VERZEKERINGEN

-ZORGVERZEKERING: VERPLICHT-
Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Ook als je niet ziek bent. Je kan zelf kiezen of je alleen 
een basisverzekering nodig hebt, of ook een aanvullende zorgverzekering wil nemen, bijvoorbeeld voor de tandarts 
als je veel last hebt van je tanden, voor kraamzorg, als je binnenkort een kindje wil krijgen, of voor fysiotherapie als 
je  bijvoorbeeld gewond bent geraakt of een been hebt gebroken. Je mag je zorgverzekering 1 keer per jaar 
veranderen, aan het eind van het jaar.

-ANDERE VERZEKERINGEN: VERPLICHT

 Als je op een scooter, brommer of in een auto rijdt, moet je die ook verplicht verzekeren. 
Als je een huis koopt, is een woonverzekering vaak verplicht. 

-ANDERE VERZEKERINGEN: NIET VERPLICHT, WEL HANDIG

Soms gebeurt er iets, dat je niet had verwacht. Bijvoorbeeld je dak lekt, er is brand of je krijgt een ongeluk met de 
fiets. In Nederland bestaan voor veel dingen een verzekering. Het is niet verplicht, maar het kan wel handig zijn. 
Hieronder een paar voorbeelden:

-WA VERZEKERING-
Als je deze verzekering hebt, ben je verzekerd als je iemand anders schade toebrengt. Bijvoorbeeld: je maakt iets 
van iemand kapot. Of er is een ongeluk door jouw schuld. 

INBOEDELVERZEKERING
Met deze verzekering, ben je verzekerd als er bijvoorbeeld brand is in je huis. Alle schade aan spullen die los zijn 
(zoals een tafel, een tv, een bank), krijg je dan vergoed. 

REISVERZEKERING
Als je naar het buitenland gaat, kan je een reisverzekering nemen. Als iemand dan bijvoorbeeld je telefoon of je tas 
steelt, of je wordt ziek, krijg je (een deel) van de kosten vergoed. 

OVERLIJDENSVERZEKERING
Het is heel gek om hierover na te denken. Een begrafenis kost veel geld. Zonder verzekering moet je familie betalen. 
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TELEFOONABONNEMENT KIEZEN

Er zijn verschillende abonnementen voor je telefoon. 

Goedkoop, weinig data en belminuten
Je kan een goedkoop abonnement nemen. Dan heb je weinig data (internet) en weinig belminuten. Als je thuis en op 
school of werk wifi hebt, kan dit een slimme keuze zijn. Als je meer belt dan je belminuten, kan het heel duur zijn.

Duur, veel data en belminuten
Als je veel belt en veel internet gebruikt en geen goede wifi hebt thuis of op school/werk, dan kan het slim zijn een 
duurder abonnement te nemen, met meer data en belminuten

Sim only
Dit is een abonnement met alleen je data en belminuten. Je koopt zelf een telefoon of gebruikt je oude telefoon 
langer

Inclusief telefoon
Je kan een telefoon nemen bij je abonnement. Je betaalt je telefoon dan maandelijks af en soms ook een extra 
bedrag. Je betaalt dan meer voor een telefoon, dan als je zelf een telefoon koopt, maar hoeft het niet in 1 keer te 
betalen

Bellen naar het buitenland
Bel je veel naar het buitenland? Via Whatsapp kan dat gewoon gratis. Als je niet via Whatsapp kan bellen, is het 
slim om te zoeken naar een abonnement met buitenland minuten of te bellen via een speciaal telefoonnummer of 
telefoonkaart. Dat is goedkoper.
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SOORTEN BANKEN

Er zijn in Nederland verschillende banken waar je een rekening kan openen, bijvoorbeeld de ING, de ABN-AMRO, 
Rabobank, SNS-bank en nog een paar kleine banken.
Een rekening kost meestal wat geld. Hoeveel dat kost is bij elke bank anders. Je kan bij de meeste banken ook een 
spaarrekening openen. Je krijgt een klein beetje rente over het geld dat je op die rekening bewaart.

Er zijn ook banken, waarmee je makkelijk geld kan overmaken naar het buitenland, zoals Western Union en RIA. Op 
hun website kan je zien naar welke landen je via hen geld kan overmaken. Ze vragen altijd geld (commissie) om geld 
over te maken.

LAAT JE NIET BEDRIEGEN

In deze tijd zijn er veel oplichters. Dit zijn mensen die je voor de gek houden en op die manier jouw geld kunnen 
pakken. Dit gebeurt vaak via email of sms. Ze zeggen dat ze van de post zijn en een pakketje hebben. Je moet dan op 
de link klikken. Als je dat doet, kunnen zij in jouw telefoon kijken.
Ook krijg je soms een email of bellen ze jou. DAn zeggen ze dat ze van de bank zijn en je hun jouw pincode moet 
geven en jouw pasje. Dan pakken ze jouw geld.

Hoe kan je zien of iets een scam is?
De bank zal jou nooit, echt nooit, vragen om jouw pincode te zeggen. Geef jouw pincode nooit aan iemand. Als er 
iets is met jouw pasje van de bank, krijg je een nieuwe en moet je de oude kapot maken. Dus nooit opsturen naar 
iemand. Als iemand je dat vraagt, weet je dat het een scam is.

Soms zijn de berichten die bij de scam horen slecht geschreven. Met fouten of slecht Nederlands. Dat kan je soms 
zien.

Bij email kan je kijken naar het mailadres dat jou de email heeft gestuurd. Als achter de @ de naam van het bedrijf 
staat, klopt het meestal. Staat er iets anders of gmail of zoiets, dan is het vaak niet echt. 

Als je twijfelt, zoek dan zelf de website en het telefoonnummer op (klikt nooit op de link) en bel om te vragen of het 
klopt.
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ONLINE KOPEN

Tegenwoordig kan je online alles kopen. Je geeft dan snel te veel geld uit. Hier zijn een paar tips die je helpen om 
slim online te shoppen

Heb je het nodig?
Als je iets online ziet wat erg leuk is, vraag jezelf dan of je het nodig hebt. Als je het niet nodig hebt, kan je het beter 
niet kopen. Soms mag je natuurlijk wel iets kopen wat je leuk vindt, stel jezelf dan de volgende vraag:

Heb je het geld ervoor?
Vaak kan je online kiezen voor achteraf betalen. Dan betaal je pas later. Dat klinkt goed, maar geeft je later miss-
chien problemen.
Koop dus alleen iets online als je geld voor hebt.

Is het een goede prijs?
Veel dingen op internet, kan je ergens anders (soms ook in de winkel) goedkoper kopen. Zeker als je ook moet 
betalen voor het versturen van het pakketje. Kijk dus altijd of wat je koopt een goede prijs heeft.

Is de verkoper betrouwbaar?
Als je iets koopt via marktplaats of facebook, onderzoek dan of de verkoper betrouwbaar is. Heeft iemand bijvoor-
beeld 
slechte reviews? Als je betaalt via marktplaats of via bijvoorbeeld PayPal, helpen zij jou, als er iets mis gaat. Als je 
twijfelt, ga dan bij iemand kijken en betaal pas, als je ziet wat je wil kopen.

OP STRAAT KOPEN

Op straat komt soms een leuke jongen of een leuk meisje naar je toe. Ze hebben iets moois voor jou. Je kan bijvoor-
beeld elke maand nieuwe boeken thuis krijgen. Of je kan mensen of dieren helpen.
Ze vertellen er vaak niet bij, dat je een heel jaar elke maand moet betalen en dat niet kan stoppen. Deze leuke jon-
gens en meisjes worden betaald om jou een abonnement te verkopen.

Wat kan je doen?
Zet nooit je handtekening voor iets wat iemand je op straat vertelt. Vraag om een folder of een website. Of zoek 
de naam later thuis op.  Dan kan je rustig lezen, wat je krijgt en ook wat je moet betalen en voor hoe lang. Het kan 
helpen om te zeggen: “Ik wil er nog graag nog even over nadenken”.

Als je wel je handtekening hebt gezet, heb je volgens de wet 14 dagen de tijd om het toch te stoppen. Heb je een 
handtekening gezet en iets gekocht, kijk dan thuis goed of het echt is wat je wil. Als je het toch niet wil, lees dan op 
de website hoe je het kan stoppen. Je kan ook iemand vragen om je daarbij te helpen.
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FINANCIEEL PLAN OF SPAREN

Weet jij al wat je wil voor de toekomst? Je rijbewijs halen? Een auto kopen? Een huis kopen? Trouwen en een baby?

Veel dingen kosten geld. Het is slim om alvast na te denken over wat je zou willen en hoeveel geld je nodig hebt. Dan 
weet je hoeveel je moet werken (en bewaren) om dat te kunnen doen.

Als je geld over hebt, kan je dat bewaren voor later. Voor mooie grote dingen, maar ook voor dingen die kunnen 
gebeuren. 
Bijvoorbeeld als je fiets kapot gaat of de wasmachine.
Je kan hiervoor een potje maken of een spaarrekening openen. 
Bewaar het geld dat je over hebt daar en kom er niet aan. Alleen als het echt heel nodig is. Je kan ook kleine beetjes 
sparen. Elke week 1 euro is 52 euro in een heel jaar.

RUZIE OVER GELD

Soms krijg je ruzie over geld. 
Bijvoorbeeld als je geld van iemand geleend hebt, en je kan het niet snel genoeg terugbetalen.
Of als iemand geld van jou heeft geleend, en het niet terug geeft.
Of als bijvoorbeeld familie geld wil van jou, maar je geen geld hebt om te geven. 
Ruzie over geld is heel vervelend. Het komt omdat vaak bij 1 van de 2 stress is over geld.

Als je geld hebt uitgeleend en je krijgt het niet terug, kan je misschien een rekening niet betalen. Dat geeft jou 
stress. Als je die andere dan tegenkomt, kan je sneller boos worden. Of de ander wil jou niet zien of neemt de tele-
foon niet op. 

Ook als mensen geld van jou willen, maar je kan geen geld geven, kan het jou stress geven. Je kan bang zijn dat 
mensen boos op je zijn. Of denken dat mensen je niet geloven of niet meer leuk of lief vinden. 

Wat kan je doen?
Het beste is natuurlijk geen geld lenen. Als je wel geld leent, doe dat dan alleen omdat je heel even geld nodig hebt. 
Als je het niet snel terug kan betalen, krijg je meer problemen als je geld leent.

Als je iemand geld leent, leen het dan alleen uit als jij het kan missen. Dan is het niet erg, als je het niet snel ter-
ugkrijgt.

Maak altijd goede afspraken met elkaar!
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WIL JE MEER WETEN?

WIE KAN JE HELPEN?

Bijna in elke stad of dorp in Nederland heb je jongerenwerkers of een jongerencentrum. Daar werken mensen die je 
kunnen helpen met vragen over geld en misschien ook bij het zoeken van werk, het maken van een CV voor werk of 
vragen over schulden.
Heb je al een probleem met geld. Vaak werken bij de gemeente mensen, die helpen met schulden of je kunnen door-
verwijzen naar de schuldhulpverlening. Soms zijn er ook maatjesprojecten die je kunnen helpen. 
Dat weten ze meestal bij de gemeente of bij het jongerenwerk.

Staat het antwoord op jouw vraag niet in dit boekje? En weet je niet wie je kan vragen om jou te helpen? Dan kan je 
altijd bellen of appen met de SAMAH-Helpdesk.

Bel of app ons!   06 - 360 594 21
Mailen mag ook:  info@samah.nl
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OVER SAMAH
Stichting SAMAH bestaat al meer dan 20 jaar en is er voor jongeren die voor hun 18e verjaardag zonder hun ouders 
naar Nederland zijn gekomen. We maken informatie speciaal voor jongeren, hebben projecten en activiteiten, we 
hebben een helpdesk voor vragen en werken samen met een grote groep jongeren.
We hebben bijvoorbeeld een werkboekje over geld gemaakt, dat jongeren helpt te weten wat je allemaal moet 
weten als je 18 wordt. Ook geven we workshops over omgaan met geld, discriminatie, stress en mentale gezondheid 
en nog veel meer.
Je kan bij SAMAH je vraag stellen en ook meedenken over dingen die voor jongeren belangrijk zijn. Al meer dan 
5000 jongeren hebben meegedaan aan activiteiten van SAMAH.
SAMAH heeft een kantoor in Hilversum. Je mag daar altijd naar toe komen voor activiteiten, een vraag of om even 
met ons te praten.

De illustraties zijn gemaakt door Mas Hab.

Deze factsheet serie is tot stand gekomen  dankzij de input van de jongeren van de SAMAH Community en de 
financiele ondersteuning van het Kansfonds en Stichting Kinderpostzegels.

      © SAMAH, 2022

      De hele serie “ALLES WAT JE WIL WETEN OVER”, is te vinden op: 
      https://www.samah.nl/vragen-en-antwoorden/


