
 

 

1. (Bij)baan? Sollicitatiegesprek? We got 
you! 

Zoek je een (bij)baantje maar weet je niet 
waar te beginnen? Of heb je binnenkort een 
sollicitatie? De jongerenwerker helpt graag, 
bijvoorbeeld door het gesprek met je te 
oefenen. 

 
2. Belastingaangifte doen joh! 

Heb je een (vakantie)baantje gehad? Vaak 
heb je meer belasting betaald dan hoeft. Dat 
kun je van de belastingdienst terugvragen. 

 
3. Fit worden, meer bewegen? 

Wil je een spelsport doen zoals basketbal of 
voetbal? Of weet je het niet wat je wilt maar 
wil je wel meer bewegen? Jongerenwerkers 
organiseren veel sportactiviteiten na school. 
Ook weten ze veel adresjes waar je kunt 
beginnen. 

 
4. Zingen, rappen, tekenen? Talent 

ontdekken doe je bij het JongerenLab 
 

Van debatteren tot schilderen. Kom langs bij 
het jongerenLab als je wilt werken aan je 
talent! 
 
5. Praten over Taboe’s? In Yes, Baby! Lees 

je er meer over 

Vind je het moeilijk om te praten? In het 
boekje Yes, Baby! lees je over alles wat je 
als jongere wilt weten, maar waar niemand 
over praat. Het is ook in de bieb. 

 
 
 
 
 

 

6. Vragen over seks? Stel ze (anoniem) bij 
Sense 

Heb je vragen over seks, je geaardheid of 
ben je bang dat je een soa hebt? Sense is er 
voor jou: anoniem! Bekijk dit filmpje of bel 
naar 088-1447120.  

7. Wordt je 18? Een jongerenwerker weet 
wat je moet regelen 

Als je 18 wordt moet je veel dingen regelen. 
Ook de jongerenwerkers kunnen je erbij 
helpen. Op rijksoverheid.nl vind je een 
handige checklist. 

 
8. Moneyfit.nl ga op een fitte manier met 

je geld om 

Op moneyfit.nl vind je superveel tips en 
blogs over fit omgaan met je geld.  

 
9. Voor al je vragen ga je naar de 

jongerenStip 

Je kunt hier terecht met vragen over van 
alles. De jongerenStip is er voor je!  

 
10. Vind een jongerenwerker in jouw wijk!  

Je kunt met al je vragen ook terecht bij een 
jongerenwerker. Je vindt ze in het 
jongerencentrum, op straat, op school of 
Instagram. 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/jongeren/jongeren
https://www.bindkracht10.nl/locatie/centrum/jongerenlab/?&utm_source=pd&utm_medium=document&utm_campaign=filmiao0322
https://www.damnhoney.nl/yes-baby/
https://www.youtube.com/watch?v=3vAd7cI9pS4
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden
https://moneyfit.nl/
https://www.bindkracht10.nl/locatie/centrum/jongerenstip/?&utm_source=pd&utm_medium=document&utm_campaign=filmiao0322
https://www.bindkracht10.nl/projecten/jongerenwerk/?&utm_source=pd&utm_medium=document&utm_campaign=filmiao0322

