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Advies Kwikstart voor jongeren die 18
jaar worden

Beste Zita en Caroline,
De gemeente Papendrecht stuurt alle jongeren die 18 jaar worden een kaart, zie Gemeente
Papendrecht stuurt kaart naar 18-jarigen - Gemeente Papendrecht. Bij het kaartje zit informatie over
alle rechten en plichten die je hebt als 18-jarige, zie ook Kwikstart
Kwikstart
Voor jongeren is het best lastig om allerlei zaken te regelen. De informatie op Kwikstart heeft een
grote reikwijdte en is voldoende uitgebreid. Het is een goede website waar de gemeente Zwijndrecht
wat ons betreft bij aan zou ‘moeten’ sluiten.
Informatie op de kaart
@ Zita, in de vergadering van de Inwonersadviesraad op 13 december jl. vertelde je dat de gemeente
Zwijndrecht alle jongeren die 18 jaar worden, een kaartje stuurt. Hier zijn we blij mee. We zijn
benieuwd welke informatie op deze kaart staat en of die verwijst naar Kwikstart. We adviseren al
zoveel mogelijk informatie op de kaart te zetten, aangezien actief op zoek gaan naar informatie er
rond die leeftijd nogal eens bij in kan schieten.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: we adviseren op de kaart en bij de thema’s ook informatie op te
nemen over onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor jongeren waarbij niet alles ‘vlekkeloos’
verloopt en misschien jeugdhulp hebben, kan een cliëntondersteuner de helpende hand bieden.
Aanvullende thema’s
Verder zijn er thema's (zitten niet vast aan 18 jaar, maar wel goed om rond die leeftijd te weten),
zoals studiefinanciering, een woning in een andere plaats vinden en DigiD. Een woning vinden wordt
wel benoemd, maar dan alleen voor de mogelijkheden binnen Papendrecht, in dit geval.
Mogelijk past ons advies beter bij een van jullie collega’s. Willen jullie dit dan aan haar/hem
doorgeven? We horen graag als we hierbij nog verder kunnen meedenken.
Met vriendelijke groeten, namens de Inwonersadviesraad gemeente Zwijndrecht

Monique van Alphen, voorzitter

