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18

Weet wat je regelen
moet als je 18 wordt!
Informatieve workshops voor
iedereen tussen 16 en 27 jaar

2020

workshop
kalender
KIES JE WORKSHOPS
19:00 – 20:00

GOED MET GELD

STUDIE ENZO

DOE JE DING

do 16 april

di 31 maart

di 19 mei

wo 10 juni

wo 27 mei

do 10 september

WERK ENZO

WONEN

REGEL JE ZORG

di 31 maart

di 19 mei

do 16 april

wo 27 mei

do 10 september

wo 10 juni

20:00 – 21:00

GOED MET GELD

STUDIE ENZO

DOE JE DING

WERK ENZO

—

—

—

—

Hoe goed ben jij met geld? Vanaf
je 18e moet je veel geldzaken zelf
regelen. Wat verandert er allemaal
in je bankzaken? Hoe kan je
sparen? Weet jij wat je kunt doen
om schulden te voorkomen? Stel al
jouw vragen over geld tijdens de
workshop ‘Goed met geld’.

Wil je of ga je naar school, maar
snap je niet meer hoe het met alle
regels zit? Bij wie moet je zijn als
je hulp wil met naar school gaan
of werk? In deze workshop leggen
we je dat uit. Van studiekeuze tot
DUO en het Jongerenloket.

Weet jij waar je goed in bent?
Of wat je echt leuk vindt om te
doen? Weet je de weg te vinden
naar een goede invulling van je
vrije tijd? Of loop je misschien al
een tijdje rond met een goed idee
voor een activiteit? Kom met dit
idee naar deze workshop!

Je wilt een leuke baan, en het
liefst met een lekker salaris. Maar
hoe vind je die? Solliciteren, hoe
doe je dat? Wat is een goed cv,
en hoe maak je die? Wanneer zou
jij jezelf aannemen? En wie helpt
je als het even niet lukt? Krijg
antwoord op deze vragen in de
workshop ‘Werk Enzo’.

WONEN

REGEL JE ZORG

—

—

Ga jij op jezelf wonen? Leuk! In een
studentenhuis, met vrienden, of
in je eigen huis. Je hebt veel
mogelijkheden, maar misschien ook
veel vragen. Wat komt er allemaal
kijken? Hoe vind je een eigen woonplek? En voor welke toeslagen kom
je in aanmerking? Alle tips en trucs
hoor je in de workshop ‘Wonen’.

Vanaf je 18e ben je zelf
verantwoordelijk voor je zorgverzekering. Waar ben je eigenlijk
allemaal voor verzekerd? Hoeveel
zorgtoeslag krijg je, en wat is je
eigen risico? Wat doe je als je
extra zorg nodig hebt, bijvoorbeeld via de gemeente? Krijg
antwoord op deze vragen in de

RASTER
Brinkgreverweg 3
7415 EJ Deventer

Je hoeft je niet
aan te melden.
Kom gewoon langs!

Een initiatief van:

workshop ‘Regel je zorg’.

WORD JIJ BIJNA 18 OF BEN JE NET 18 GEWORDEN? ZOEK JE INFORMATIE OVER WONEN, SCHOOL,
GELD OF ANDERE ZAKEN? NEEM EEN KIJKJE OP DE WEBSITE MAXIMAALJEZELF! DEVENTER.MAXIMAALJEZELF.NL

