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Inleiding
De Jongerenraad Neder-Betuwe heeft dit onderwerp op zich genomen omdat het algemeen
bekend is dat er jongeren zijn die niet helemaal weten wat er gebeurd wanneer ze 18
worden. Maar hoeveel zijn dat er eigenlijk en hoe erg is het? De Jongerenraad
Neder-Betuwe heeft door middel van een vragenlijst uitgezocht wat de stand van zaken is in
onze gemeente, voornamelijk via social media. In het volgende hoofdstuk lichten wij de
resultaten toe. We hebben op internet voorbeelden gezocht van andere gemeenten met
betrekking tot dit onderwerp. Daaruit is ook de conclusie getrokken dat de gemeente
Overbetuwe een website heeft waar deze informatie beschikbaar staat. Daarnaast heeft de
Rijksoverheid en andere organisaties websites waar er informatie te vinden is. Deze zijn
echter niet breed bekend en niet op de gemeente gericht. Vervolgens hebben we bij de
gemeente geïnformeerd over wat de gemeente doet op het gebied van dit onderwerp.
Hieruit bleek dat de gemeente niet zelf proactief jongeren ondersteunt bij het 18 worden.

1. De Resultaten
1.1 Nadat de vragenlijst compleet was, waren er 64 mensen die uit gemeente
Neder-Betuwe komen. Daarvan wisten 43,8% van de jongeren wat ze moesten doen als ze
eenmaal 18 jaar werden. 17,2% wist ongeveer wat ze moesten doen. Met deze cijfers is het
duidelijk dat 39% geen idee heeft van wat ze moeten doen als ze 18 worden. Van de
jongeren die onze enquête hebben ingevuld die niet in de Neder-Betuwe wonen (117
jongeren) is het percentage naar 12% gezakt. Daar weten ze veel beter wat ze moeten doen
zodra ze 18 jaar worden, dan in onze gemeente.

1.2 De volgende vraag van het onderzoek was ‘Zo ja, weet je dan welke dingen je
allemaal moet regelen?’ 64,1% van de jongeren uit de gemeente Neder-Betuwe weet niet
wat ze dan moeten regelen. En kwamen met het antwoord ‘Nee’. Het meest geantwoorde
antwoord is ‘verzekeringen en toeslagen’.

1.3 Vervolgens was de vraag: ‘Heb je alles geregeld voor je 18e?’ In de Neder-Betuwe
zeggen de meeste jongeren ‘ja’ op deze vraag, maar in ‘andere’ gemeenten is dat maar 20%
hierdoor kan je dus wel afleiden dat de jongeren uit de Neder-Betuwe beter zijn voorbereid
dan andere jongeren uit de regio. Of ze denken dat ze goed zijn voorbereid.

1.4 ‘Zou je hierover nog meer willen weten?’ Dat was de vraag die daarna kwam. De
jongeren uit alle regio’s (Neder-Betuwe & andere gemeenten) wilden meer weten over de
informatie waar je eigenlijk over zou moeten beschikken voor je 18e. Zie hiervoor de
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volgende grafiek.

Grafiek 1: Willen jongeren in Neder-Betuwe meer weten?

1.5 Vraag 5 is: ‘Weet je dat je hulp kan krijgen als je in de financiële problemen zit?’
Gelukkig weet bij dit onderwerp meer dan 60% van de jongeren in Neder-Betuwe wel dat ze
hulp kunnen krijgen. Maar zoals je ziet in grafiek 2 hieronder weten ze niet waar ze die hulp
kunnen krijgen. Dus dat verandert weer het beeld dat je voor jezelf kan schetsen over de
kennis van jongeren op het onderwerp. Ze kunnen het wel weten, maar ze hebben er niets
aan als ze niet weten waar ze de hulp moeten vinden.

Grafiek 2: Weet je waar je hulp kan krijgen?
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2. Conclusie
43,8% van de jongeren in Neder-Betuwe weet dat ze iets moeten doen als ze 18 worden.
Helaas weet meer dan 60% niet wat ze dan precies moeten regelen. 76,6% zegt dat ze alles
hebben geregeld voor hun 18e. Maar omdat veel jongeren niet weten wat ze moeten
regelen, is dit geen betrouwbaar getal.

59,4% wil graag meer weten over dit onderwerp.
64% van de jongeren weet wel dat ze financiële hulp kunnen krijgen, maar 73,4% weet niet
waar ze deze hulp kunnen krijgen.

3. Aanbevelingen
Vanuit de Jongerenraad Neder-Betuwe adviseren wij de gemeente om meer informatie te
geven aan jongeren die 18 worden en welke zaken zij hiervoor moeten regelen.

Onze suggestie zou bijvoorbeeld zijn om contact op te nemen met scholen in de regio om te
vragen of ze dit onderwerp willen bespreken. Zij kunnen dan uitleg geven over de dingen die
je moet regelen voor je 18e verjaardag. Elke klas zou dit kunnen doen op hun eigen manier,
een voorbeeld daarvan is dat ze verwezen worden naar een website waar alle informatie
staat.
De gemeente Overbetuwe heeft zo’n website waar alle informatie staat, dit zou de gemeente
kunnen doen op de site van gemeente Neder-Betuwe. Op deze manier hebben docenten
dus iets om naar te verwijzen als ze de voorlichting niet zelf willen of kunnen geven.

Als u over dit advies nog vragen heeft, zou u kunnen mailen naar info@jongerenraadnb.nl
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