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1. BZW
BZW: Wat is dat?
BZW staat voor Begeleid Zelfstandig Wonen. Er wordt gewerkt aan
verschillende domeinen die horen bij het alleen wonen.
Bij deze begeleiding krijg jij één vaste begeleider die elke week bij jou aan huis
komt en je helpt bij alle vragen die jij op dat moment hebt.

De collega's
Wij zijn een team van 3 mensen. Wij hebben allemaal een eigen gsm-nummer.
Deze mag je bellen of een sms'je sturen als er met jou iets is of als je iets wil
vragen.
Je kan ons bellen tijdens de week. In het weekend en 's nachts zijn we niet
bereikbaar, maar mag je een sms'je sturen of een voicemail inspreken. We
proberen je dan zo snel mogelijk terug te bellen.
Je belt vooral met jouw vaste begeleider, maar als deze ziek is of vakantie
heeft, mag je ook bellen naar een andere collega.

Je kan ook een mail sturen naar bzw@cawdekempen.be
Mijn vaste begeleider:
Naam:
…...............................................................
Telefoonnummer:
…...............................................................

JAC
Je mag ook altijd hulp vragen aan het JAC in je
buurt.
Hier kan je terecht voor allerlei vragen. Je kan er
een babbel doen, een vraag stellen, samen iets
opzoeken op internet, je mag er ook iets
afdrukken,...
Het JAC bij mij in de buurt:
Naam:
…..............................................................
Adres:
…..............................................................
Openingsuren:
…...........................................................…
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2. Wonen
Huurcontract
Een huurcontract is het bewijs dat alleen jij in je appartement mag wonen.
Houd je contract goed bij. Dit mag je niet weggooien.
Er staat heel veel informatie in die belangrijk is. Bijvoorbeeld:
• hoe lang je er mag wonen;
• hoeveel huur je elke maand moet betalen en op welk rekeningnummer;
• afspraken die je moet naleven.
Het huurcontract is pas geldig als je het getekend hebt. Zowel jij als de
huisbaas moeten hun handtekening erop zetten.

Huisbaas
De naam van je huisbaas is:............................................................
Adres:..............................................................................................
Telefoonnummer:.............................................................................
Rekeningnummer:............................................................................
Bedrag huurprijs: ............................................................................
Als er een probleem is in je appartement moet je met de huisbaas bellen.
Als er iets stuk is, kan je met hem afspreken wie dit moet maken. Jijzelf of de
huisbaas.

Huurwaarborg
Als je iets wil huren, vraagt de huisbaas vooraf ook een bedrag als
waarborg/garantie. Dit bedrag is 2x de huurprijs. Bijvoorbeeld: als je 450 euro
huur betaalt, moet je 2 x 450 euro = 900 euro huurwaarborg betalen.
Dit kan je best op een geblokkeerde rekening bij een bank storten. Als je
verhuist, krijg je dit bedrag terug, als je het appartement netjes en ordelijk
verlaat. Als je iets stuk maakte, kan het zijn dat je minder huurwaarborg terug
krijgt omdat de huisbaas dit geld gebruikt om de schade te maken.
Je moet zelf sparen voor deze huurwaarborg. Als dat niet lukt, kan je aan het
OCMW vragen of zij de huurwaarborg voor jou kunnen betalen. Als zij hiermee
akkoord gaan, moet je deze elke maand in stukjes terugbetalen. Bespreek dit
zeker met je maatschappelijk assistente van het OCMW voor je een
huurcontract tekent. Op het moment dat je de huurwaarborg gaat vragen,
vraagt het OCMW om een niet ondertekend huurcontract mee te nemen.
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Brandverzekering
In België moet iedereen die een appartement of een huis huurt een
brandverzekering hebben.
Een brandverzekering is een verzekering tegen schade door brand. Een
verzekering is een contract dat je afsluit met een verzekeringsmaatschappij of
bank waarvoor jij betaalt. In ruil betaalt de verzekeringsmaatschappij de
schade in je appartement na een brand.
Kijk goed na in je huurcontract waarvoor jij je moet verzekeren. Soms moet je
je eigen appartement en je eigen spullen verzekeren, soms heeft de huisbaas
of het SVK al een verzekering genomen voor het gebouw en moet je dit niet
extra verzekeren.
Een brandverzekering moet je één keer per jaar betalen. Soms kan je ook
vragen aan de bank of maatschappij dat je dit bedrag mag betalen om het
halfjaar, om de drie maanden of per maand.
Als er een brand is geweest in je appartement en je hebt géén verzekering
moet jij betalen voor wat er stuk is in jouw appartement en de appartementen
van je buren.
TIP: Verschillende banken verkopen verzekeringen. Luister
bij meer dan 1 bank naar de prijs. Er zijn grote verschillen!

Mijn brandverzekering:
Bank/maatschappij:
..................................................................
Adres:
..................................................................
Telefoonnummer:
…...............................................................
Polisnummer:
…...............................................................

Sociale woningen
Het is interessant om je in te schrijven op de wachtlijst voor een sociale
woning. Dit zijn woningen waarvoor je een lagere huurprijs betaalt. Je moet
rekening houden met lange wachtlijsten (aantal jaren!)
Er is een verschil tussen een bouwmaatschappij of een sociale
huisvestingsmaatschappij (SHM) en een sociaal verhuurkantoor (SVK). Zij
werken apart van elkaar dus schrijf je best bij beide in.
Zoek uit welke maatschappij in jouw regio actief is via deze link:
https://www.vmsw.be/Home/Zoek-een-organisatie
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De papieren om je in te schrijven, kan je op de site van jouw bouwmaatschappij
en/of sociaal verhuurkantoor vinden. Daarnaast heb je ook een aantal papieren
nodig:
•
•
•
•
•
•

bewijs van je inkomen van de 3 laatste maanden (vb: loonbrieven, attest
van het leefloon dat je kreeg. Dat kan je aan je assistent vragen.)
attest, kopie diploma of getuigschrift van de school (inschrijvingsbewijs)
of van een Nederlandse cursus
kopie verblijfskaart of identiteitskaart
als je begeleid wordt bij het alleen wonen, kan je hier ook een attest van
geven
attest gezinssamenstelling en historiek adressen (deze kan je halen bij de
dienst bevolking op het stadhuis of gemeentehuis)
kopie belastingfiche van 3 jaar geleden

Als je ingeschreven bent bij de huisvestingsmaatschappijen kan je hieronder
belangrijke gegevens noteren.
Sociale huisvestingsmaatschappij:
Naam:
…............................................................................
Adres:
…............................................................................
Openingsuren:
…............................................................................
Inschrijvingsnummer: …............................................................................
Sociaal verhuurkantoor:
Naam:
…............................................................................
Adres:
…............................................................................
Openingsuren:
…............................................................................
Inschrijvingsnummer: …............................................................................

OPGELET: Elk jaar worden je gegevens opnieuw
gecontroleerd. Als je post ontvangt van de bouwmaatschappij
reageer je best door je gegevens door te geven. Je moet de
brief die je kreeg dan invullen en terug opsturen. Als je dat
niet doet, word je geschrapt van de wachtlijst.
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Wat moet ik allemaal in orde maken als ik verhuis?
•
•
•
•

Huurwaarborg in orde maken (zelf betalen of vragen aan OCMW)
Adres veranderen op het gemeentehuis
Naam op brievenbus en bel hangen
Nieuw adres geven aan:
◦ School/ werk
◦ VDAB
◦ Ziekenfonds
◦ Bank
◦ Sociaal Verhuurkantoor/ Sociale Huisvestingsmaatschappij
◦ …...

•
•
•

Water en elektriciteit in orde maken (overnames)
Vuilbakken op het gemeentehuis vragen
Brandverzekering en eventueel familiale verzekering in orde maken
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3. Nutsvoorzieningen
Elektriciteit en aardgas
Elektriciteit heb je nodig om licht te hebben. In sommige appartementen wordt
er ook met elektriciteit verwarmd. In de meeste woningen wordt er met
aardgas verwarmd.
Als je verhuist, moet je een overname doen van de elektriciteit en aardgas. Dat
wil zeggen dat je samen met je huisbaas en/of de vorige huurder de
meterstanden afleest, opschrijft en doorgeeft aan je leverancier. Je zal dan een
eigen contract afsluiten op jouw naam.
Voor elektriciteit en aardgas moet je elke maand een voorschot betalen. Je
krijgt hier een rekening van. Eén keer per jaar wordt bekeken of je elke maand
voldoende betaalde of je te weinig betaalde. Als je meer verbruikt hebt dan je
elke maand betaalde, moet je op dat moment bij betalen. Als je minder
verbruikt hebt, kan het zijn dat je geld terug krijgt.
Je kan steeds je voorschot bedrag laten nakijken door je leverancier te bellen
en je meterstanden door te geven.
Je mag zelf kiezen welke leverancier je neemt. Hier zijn enkele voorbeelden:

TIP: Je kan steeds de prijzen van verschillende leveranciers
met elkaar vergelijken. Zo kan je kijken welke de
goedkoopste is en kan je nadenken of je graag wil
veranderen van leverancier. Dat kan je doen op deze site:
www.mijnenergie.be
Hier kan je schrijven welke leverancier jij hebt voor elektriciteit en/of aardgas.
Mijn elektriciteit:
Naam leverancier:
Telefoonnummer:
Klantnummer:

….......................................................................
….......................................................................
….......................................................................
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Mijn aardgas (kan dezelfde zijn als elektriciteit):
Naam leverancier:
….......................................................................
Telefoonnummer:
….......................................................................
Klantnummer:
….......................................................................

Water
In elk appartement moet er een aansluiting voor water zijn. Als je
verhuist, moet je de aansluiting op jouw naam laten zetten. Dit doe je
door een overnamepapier in te vullen, samen met de huisbaas en/of
de vorige huurder. Hiervoor moet je de meterstand van het water
doorgeven. Je mag aan je huisbaas vragen waar je deze meter kan
vinden en om je te helpen bij het invullen van dit overnamepapier.
In onze regio is de leverancier van water: 'Pidpa'. Als je deze naam leest,
weet je dat dit over het water gaat.
Ook voor water moet je betalen. Deze rekening komt één keer om de drie
maanden. Met die rekening betaal je een voorschot. Eén keer per jaar zal je
een eindafrekening krijgen en wordt bekeken of je veel water hebt gebruikt of
niet. Heb je meer water verbruikt dan dat waarvoor je betaalde, zal je moeten
bij betalen. Heb je minder gebruikt, kan het zijn dat je geld terug krijgt.
Mijn water:
Naam leverancier:
Telefoonnummer:
Klantnummer:

Pidpa
…................................................................
…................................................................

GSM
Als je een GSM hebt, kan je kiezen tussen verschillende GSM leveranciers. Dat
noemen we 'providers'.
Eerst beslis je voor jezelf waar je je GSM voor zal gebruiken: ga je enkel sms'jes
sturen, ga je veel bellen, ga je ook internet gebruiken op je GSM? Als je dat
weet, kan je zoeken naar de provider die het beste bij je past en het
goedkoopste is voor jou.
Je kan kiezen tussen een herlaadkaart of een abonnement. Een herlaadkaart (of
prepaidkaart) wil zeggen dat je elke maand naar de (kranten)winkel moet om
een kaartje te kopen met een code om je belwaarde te herladen. Je betaalt dan
meteen in de winkel voor je belwaarde.
Een abonnement wil zeggen dat je elke maand automatisch nieuwe belwaarde
krijgt, als je elke maand je rekening betaalt. Als je niet betaalt, kan je niet meer
bellen en kan je ook een boete krijgen.
Enkele belangrijke providers zijn bijvoorbeeld:
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Mijn GSM:
Naam provider:
….......................................................................
Herlaadkaart of abonnement? …............................................................
Klantnummer (abonnement) .................................................................

TV en internet
Als je graag TV wil kijken in je woning of op internet wil, moet je ten eerste een
eigen TV en/of computer hebben én moet je ook nakijken of er een aansluiting
van internet en kabel is in je appartement. Als dat niet zo is, kan je dit
aanvragen bij een leverancier van TV/internet.
Er zijn verschillende leveranciers van TV en internet. Je mag zelf kiezen welke
je neemt. Als er nog geen aansluiting in je woning is, kan je zeker zelf kiezen.
Als er al een aansluiting is, kan je toch nog kiezen om dit te veranderen.
Veel voorkomende leveranciers zijn:

Je moet eerst nadenken wat je precies wil: voorbeeld: enkel internet, enkel TV,
internet en TV, vaste telefoon,.. Als je dat weet, kan je zoeken naar de
leverancier die het beste bij jou past. Je kan hulp vragen aan je buur, je
huisbaas, op internet kijken of bij de winkel van de provider.
Belangrijk om weten is dat je vaak een eenmalige prijs moet
betalen voor de installatie of activatie van internet en/of TV.
Daarna zal je elke maand een rekening krijgen.
Mijn TV/internet:
Naam leverancier:
Telefoonnummer:
Klantnummer:

…......................................................................
….......................................................................
….......................................................................
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4. Gemeentehuis/stadhuis
Een gemeentehuis of stadhuis is een huis waar je terecht kan voor alle dingen
die te maken hebben met jouw verblijf in die gemeente of stad. Dit huis kan je
meestal in het centrum van een gemeente of stad vinden.

Adres aangeven of veranderen
Als je ergens gaat wonen, moet je zo snel mogelijk naar het stadhuis of
gemeentehuis gaan van de plaats waar je gaat wonen. Mensen met een
Belgische identiteitskaart moeten hiervoor naar de dienst bevolking gaan,
mensen met een verblijfskaart moeten dit doen op de dienst
vreemdelingenzaken. Vraag zeker hulp aan de mensen die je daar kan vinden
als je niet meteen de juiste dienst vindt.
Je adres kan je pas in orde brengen als je ook echt verhuisd bent, maar moet
binnen de 8 werkdagen na verhuis. Doe dit dus zeker op tijd!
Na een paar dagen zal iemand van de politie bij je thuis komen kijken of je daar
echt woont. Je krijgt van deze persoon een kaartje als bewijs dat hij of zij bij jou
geweest is. Na 15 dagen kan je met dit kaartje én je identiteitskaart en de
pincodes naar het gemeentehuis of stadhuis gaan en passen ze je adres aan.

Verblijfskaart aanvragen en/of verlengen
Op het gemeentehuis of stadhuis kan je ook terecht om je verblijfskaart aan te
vragen of om deze te verlengen. Dit kan je doen bij de dienst
vreemdelingenzaken.
Verleng je kaart zeker op tijd, want het duurt een paar weken voor dit in orde
is.
Om een kaart te verlengen heb je een pasfoto van jezelf nodig. Bovendien kost
deze kaart ook geld!

Arbeidskaart aanvragen en/of verlengen
Afhankelijk van je verblijfskaart heb je ook een arbeidskaart nodig om te
werken. Mensen met een Belgische identiteitskaart of een B- kaart moeten dat
niet hebben. Als je een andere verblijfskaart hebt, kan je vragen bij de
gemeente of je een arbeidskaart nodig hebt. Als je dit nodig hebt en je hebt dit
niet, mag je niet gaan werken.
Een arbeidskaart aanvragen doe je ook bij de dienst vreemdelingenzaken. Deze
kaart is één jaar geldig en is gratis. Je moet wel een pasfoto meenemen.
Na een jaar heb je een nieuwe arbeidskaart nodig. Die moet je op tijd laten
verlengen.

Formulieren opvragen
Voor een aantal organisaties of inschrijvingen heb je vaak papieren van het
stadhuis nodig. Een voorbeeld hiervan is om je kandidaat te stellen voor een
sociale woning. De attesten die je nodig hebt, kan je gratis gaan halen op het
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stadhuis, bij de dienst bevolking.
Stadhuis of gemeentehuis in mijn buurt:
Adres gemeentehuis of stadhuis: ...............................................................
Telefoonnummer:
…..................................................................
Openingsuren:
…..................................................................
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5. Huishouden
Afval buiten zetten
Als je alleen woont, heb je ook afval. Dat mag je niet laten
liggen, maar moet je op tijd weggooien!
Op het gemeentehuis kan je een afvalkalender vragen. Op
de kalender staat wanneer je het afval moet buitenzetten en
welk soort afval die dag wordt opgehaald. Het is belangrijk
dat je alleen het afval buiten zet dat de kalender aangeeft.
Ander afval zal die dag niet meegenomen worden.
Belangrijk: Je moet het afval altijd de avond voordien al
buitenzetten, want de afvalophalers komen het ’s morgens heel
vroeg ophalen! Als je het niet weet, kan je het aan je buren of
op het gemeentehuis vragen.

Afval sorteren
Op je kalender kan je lezen welk afval in welke bak moet. Lees dit goed na als
je iets niet weet.
Eten in de groene bak (GFT bak)
De groene bak moet je op
het gemeentehuis vragen.

Zwarte bak: al je ander afval
De zwarte bak kan je op het
gemeentehuis vragen.

Papier en karton

Klein gevaarlijk afval:
Batterijen, lamp, spuitbussen,…
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PMD = Plastic Metaal en Drankkartons (blauwe zakken)
De blauwe zakken koop je op het gemeentehuis of in een supermarkt.

Diftar
In de meeste gemeenten in Vlaanderen werkt men met het systeem van Diftar.
Bij de dienst bevolking van je gemeente moet je doorgeven welke containers je
wil (groot/klein) voor het restafval en GFT afval.
De afvalophalers wegen je container bij elke ophaalbeurt. Op die manier weet
de gemeente hoeveel afval je juist meegeeft. Wie weinig afval heeft, moet
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minder betalen.
Elk jaar zal je een rekening krijgen van Diftar, als je dit in jouw gemeente hebt.
TIP: Als je niet graag veel papier hebt én je al die reclame niet
leest, kan je op het gemeentehuis een
klevertje vragen: 'geen reclamedrukwerk'.

Winkel
Eten
Er zijn verschillende soorten supermarkten in België. Dit zijn grote
winkels waar je alle soorten eten en andere producten kan kopen.
De supermarkt is open tijdens de dag (grote winkels tot 19u of
later). Daarnaast heb je in je gemeente of stad vaak een
nachtwinkel. Deze winkel gaat pas 's avonds open.
TIP: De supermarkt is goedkoper dan een nachtwinkel!
In de supermarkt vind je vaak 'huismerken'. Deze zijn goedkoper
dan merkproducten, maar even goed.

Supermarkt

Nachtwinkel

Winkel in mijn buurt:
Naam winkel:
…................................................................
Adres:
...................................................................
Openingsuren:
…................................................................
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Meubels/kleren
Als je meubels nodig hebt, kan je naar een kringloopwinkel
gaan. Dit is een winkel waar men tweedehandsmeubels en
-kleren verkoopt. ‘Tweedehands’ wil zeggen dat deze spullen
eerst van andere mensen zijn geweest.
Kringwinkel in mijn buurt:
Adres:
..........................................................
Openingsuren:
….......................................................

Wasserij
Je moet je kleren, handdoeken, dekens, kussens,... regelmatig wassen. Als je
zelf geen wasmachine/droogkast hebt, kan je hiervoor naar een wasserij gaan.
In elke gemeente is er een wasserij te vinden.
Wasserij in mijn buurt:
Adres:
...................................................................
Openingsuren:
…................................................................

TIP: Koop je wasmiddel in de supermarkt in een grote
verpakking. Dat is goedkoper dan dit te kopen in de wasserij.
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6. Bank
De bank
In België heb je een rekeningnummer nodig. Hier wordt je loon of leefloon op
gestort. Je kan een eigen rekening openen bij een bank. Een bank is een plaats
waar je geld kan afhalen, betalingen kan doen, vragen kan stellen rond
leningen en soms ook verzekeringen.
Er zijn heel wat verschillende banken in België. Hier zijn enkele voorbeelden:

Geld afhalen
Bij de bank kan je geld afhalen, als er geld op je rekening staat. Dat kan je
doen aan de automaat. Je hebt je bankkaart en je pincode nodig.

Zoals je op de foto kan zien, steek je je bankkaart in de gleuf. Daarna moet je
vaak je pincode geven van je kaart en dan moet je de stappen volgen op het
scherm.
TIP: Vergeet zeker niet om je kaart uit de automaat te nemen als je
je geld hebt gekregen.
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Rekening betalen
Op de bank kan je ook een rekening betalen. Je neemt je rekening mee naar de
bank en vult de juiste gegevens in, op het scherm.

Hier staat het
bedrag dat je
moet betalen
Dit is het rekeningnummer
waarop je het geld moet storten
Dit is de naam van de
persoon aan wie het geld
gestort moet worden
Dit is de mededeling
Vraag zeker hulp aan de persoon die aan de balie zit van de bank als je niet
weet hoe je een rekening moet betalen.

Online bankieren
Online bankieren wil zeggen dat je online = op internet jouw betalingen kan
doen én je rekening kan nakijken. Daarvoor heb je een
GSM of een laptop nodig en internet verbinding. Ook
krijg je van de bank een toestel zoals op de foto.
Het voordeel van online bankieren is dat je alles van
thuis kan doen en zelf niet meer naar de bank moet
gaan.
Vraag aan je bank of jij dat kan doen.

Afschriften
Als je een betaling doet of geld krijgt van werk of van OCMW kan je dat
nakijken op de afschriften van de bank. Dat zijn kleine papiertjes waar je alles
op kan lezen. Je kan ook zien hoeveel geld er nog op je rekening staat.
Dat ziet er zo uit:

17

Bewaar deze afschriften goed, zodat je altijd kan nakijken of je een rekening al
betaalde of hoeveel geld je hebt gekregen van werk of OCMW.
TIP: Op de bank kan je een kaftje vragen om alle afschriften in te
bewaren.

Mijn bank:
Adres:
Openingsuren:
Rekeningnummer:

...................................................................
…................................................................
…................................................................
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7. Post
Het postkantoor
In elke gemeente of stad is er een postkantoor van Bpost te vinden. Hier kan je
naartoe gaan als je brieven of pakjes wil opsturen of pakjes wil laten leveren. Je
kan hier ook postzegels kopen.
Bpostkantoor in mijn buurt:
Adres:
..............................................................................
Openingsuren:
..............................................................................

Brieven opsturen
Soms zal je papieren krijgen die je terug moet opsturen of wil je zelf een brief
versturen naar iemand.
Hiervoor heb je twee dingen nodig: postzegels en lege omslagen. Beide kan je
kopen in een krantenwinkel of bij het postkantoor.
Een normale zending
Als je een gewone brief moet opsturen, heb je de naam van de persoon of
organisatie nodig, de straatnaam en huisnummer, de postcode en naam van de
gemeente of stad. Meestal vind je deze gegevens op de brief die je kreeg (vaak
helemaal vanboven of beneden).
Zo moet de voorkant van de omslag er uit zien:

Hier plak je de
postzegel

Voornaam Familienaam
Straatnaam huisnummer
Postcode naam stad/gemeente
Land

Als je een brief binnen
België stuurt, moet je het
land niet opschrijven.
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Dit is een ingevuld voorbeeld:

SVK Zuiderkempen
Antwerpseweg 1 bus A
2440 Geel

Op de achterkant van de omslag schrijf je je eigen naam en je adres. Zo kan de
persoon voor wie de brief is meteen zien dat deze van jou komt.
Voornaam naam
Straatnaam huisnummer
Postcode naam gemeente/stad

Als de omslag klaar is én je de brief in de omslag met postzegel hebt gestopt,
kan je de brief opsturen. Dat kan je doen bij het postkantoor in je gemeente
waar je de brief kan afgeven, maar je kan deze ook zelf opsturen door deze in
een rode brievenbus te stoppen. In elke gemeente zijn er een paar van deze
brievenbussen te vinden. Ze zien er zo uit:
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Een aangetekende zending krijgen
Een aangetekende zending is een belangrijke brief die je ontvangt waarvoor je
moet tekenen. De postbode zal bij je thuis aanbellen en vragen om te ‘tekenen
voor ontvangst’. Nadat je jouw handtekening hebt gezet, krijg je je brief. Als je
niet thuis bent, steekt de postbode een briefje in de brievenbus (foto). Met dit
briefje en je identiteitskaart moet je naar het postkantoor om je brief te gaan
halen. Doe dit voor de datum die op je briefje staat. Als je dat niet op tijd doet,
zal je brief worden terug gestuurd naar degene die de brief stuurde.
Soms zal het OCMW of de bank een aangetekende brief sturen.

Een pakje of grote brief sturen
Je kan zelf een aangetekende brief, een grote of dikke brief of een pakje
opsturen. Hiervoor kan je naar het postkantoor gaan om te vragen hoe je dit
moet doen en hoeveel dit kost.
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8. OCMW
Het OCMW (ook sociaal huis genoemd) is een organisatie waar je terecht kan
met allerlei vragen. Als je een vraag hebt over een brief of een rekening waar
je iets niet van begrijpt, kan je dit meenemen naar het OCMW. Ook kan je hier
vragen of ze je met werk, school, woonst,... kunnen helpen. Ze kunnen je niet
met al je vragen helpen, maar ze weten vaak wie je dan wel kan helpen.
Het OCMW heeft openingsuren. Dit zijn momenten waarop je vrij kan langsgaan
bij je assistent, zonder eerst een afspraak te maken. Als je een grote vraag of
veel vragen hebt, kan je best een afspraak maken door te bellen naar jouw
assistent.
Mijn assistent:
Naam begeleider: …......................................................................
Adres OCMW:
….......................................................................
Telefoonnummer: ….......................................................................
Openingsuren:
….......................................................................

Financiële steun / leefloon
Vaak helpt het OCMW met geld. Voor mensen die geen andere inkomsten
hebben (omdat ze niet werken of geen uitkering krijgen) kunnen ze leefloon
geven.
Leefloon is een bedrag dat je elke maand krijgt om van te kunnen leven. Voor
iemand die alleen woont, is dat ongeveer 850 euro per maand.
Een leefloon krijg je niet zomaar. Je moet eerst de vraag stellen aan het OCMW
of je dit kan krijgen. Als je langs gaat om leefloon aan te vragen, kan je best al
een aantal papieren meenemen. Dit hebben ze nodig om na te kijken of je
recht hebt op leefloon.
•
•

Afschriften van de bank van de laatste drie maanden: zowel van je eigen
bankrekening als van je spaarrekening (als je dat hebt).
Als je werkt: loonbrieven van de laatste drie maanden.

Soms vraagt het OCMW nog andere papieren die je dan zo snel mogelijk moet
binnen brengen bij het OCMW. Hoe sneller je alle brieven bij hen afgeeft, hoe
sneller zij kunnen kijken of je leefloon kan krijgen.
Jouw assistent beslist niet alleen of je leefloon krijgt of niet. Zij moet dit
bespreken op een vergadering met verschillende mensen.
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Budgethulp
Het is niet altijd makkelijk om al je rekeningen en je huur elke maand te
betalen. Als je alleen woont, heb je veel kosten.
Als je het lastig vindt om alles op tijd te betalen én om voldoende geld over te
houden om eten en drinken te kopen, kan je bij het OCMW vragen of zij jou
kunnen helpen met je budget.
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9. School
Voltijds of deeltijds school
In elke gemeente is er een school. Vaak zijn er meerdere scholen waar je
verschillende opleidingen kan doen.
Het is belangrijk dat je goed nadenkt over welke opleiding je wil doen. Wat zou
je graag worden later? Waar heb je interesse in? Als je dat weet, kan je op zoek
naar een opleiding die bij jou past en de school die deze opleiding ook heeft.
Je kan kiezen tussen een opleiding waarbij je elke dag naar school moet gaan
(= voltijdse opleiding) of een opleiding waarbij je maar twee dagen per week
naar school moet gaan (= deeltijdse opleiding). Bij een deeltijdse opleiding
moet je de andere dagen van de week werk zoeken zodat je goed kan oefenen.
Een school zal je helpen om te kiezen. Zij weten wat je allemaal moet kunnen
om een voltijdse of deeltijdse opleiding te kunnen doen.

Avondschool
Buiten een voltijdse of deeltijdse opleiding kan je ook kiezen uit een
avondschool. Als je dat doet, kan je overdag gaan werken en 's avonds een
opleiding volgen. Vaak is dat iets dat mensen doen als ze eerst een voltijdse of
deeltijdse opleiding hebben gedaan. Ook hier is er veel keuze. Vraag zeker hulp
bij het OCMW of op het JAC als je niet goed weet wat voor jou het beste is.

Nederlandse les

Als je nog moet oefenen op het praten, schrijven, lezen van Nederlands kan je
een cursus Nederlands volgen. Er zijn verschillende scholen die een cursus
Nederlands geven. Als je interesse hebt en wil weten welke
school bij jou past, kan je contact opnemen met de Huizen van
het Nederlands.
Deze vind je op verschillende plaatsen in de Kempen:
De juiste contactgegevens kan je vinden op de site:
http://www.huizenvanhetnederlands.be/
Mijn school:
Naam school + opleiding:
…...................................................
Adres school:
….......................................................................
Telefoonnummer: ….......................................................................
TIP: Als je graag wil oefenen op Nederlands praten, kan je langs
gaan bij het Praatpunt in je buurt. Hier kan je gratis oefenen.
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10. Werk
Als je een deeltijdse opleiding volgt of niet meer naar school gaat, moet je zo
snel mogelijk werk zoeken. Als je werkt, verdien je geld. Werk is niet alleen
belangrijk om geld te verdienen, maar je kan ook nieuwe mensen leren kennen
door te werken en het zorgt er ook voor dat je elke dag een ritme hebt in je
leven.
TIP: Vraag bij de dienst vreemdelingenzaken of je een
arbeidskaart nodig hebt om te mogen werken.

VDAB
VDAB is een organisatie die veel weet rond werk of een
opleiding. VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
Als je niet meer naar school gaat, moet je je zo snel mogelijk inschrijven bij de
VDAB als werkzoekende. Dat is belangrijk omdat de VDAB dan weet dat je op
zoek bent naar werk en je kan helpen bij het zoeken, maar ook omdat je een
jaar moet ingeschreven zijn bij de VDAB voor je een uitkering kan krijgen (als je
meer info wil over die uitkering kan je best naar de VDAB werkwinkel gaan in je
gemeente).
Je inschrijven bij de VDAB kan je doen door langs te gaan bij de VDAB
werkwinkel in je gemeente, door te bellen naar het gratis nummer 0800/70
300 of door op internet naar de VDAB site te gaan en een eigen profiel te
maken.
VDAB/werkwinkel:
Adres VDAB in jouw gemeente:
website VDAB:

…...................................................
www.vdab.be

Op de website van de VDAB kan je zoeken naar werk. Als je hier zelf niet goed
in bent, kan je vragen naar meer hulp van een consulent.

Interimkantoren
In grotere gemeentes zijn er interimkantoren te vinden. Dat zijn huizen waar er
mensen werken die je kunnen helpen bij het zoeken naar werk. Je kan deze
kantoren herkennen doordat er papieren met
werkplaatsen aan het raam hangen.
De eerste keer moet je hier langsgaan om je in te
schrijven. Dat wil zeggen dat de medewerkers je
vragen zullen stellen over wie je bent en wat voor
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werk jij wil. Als ze een job vinden die bij jou past, bellen ze je of sturen ze je
een sms'je.
Als je snel werk wil vinden, kan je je best inschrijven bij verschillende
interimkantoren.
TIP: Je gaat best regelmatig langs bij de interimkantoren waar je
bent ingeschreven zodat ze weten dat je nog interesse hebt in een
job.

CV
Als je werk zoekt, heb je best een CV. Dat is een papier waar jouw gegevens op
staan, zoals je naam, je adres, de opleidingen die je hebt gedaan,... Op die
manier kan een interimkantoor of een baas zien wie je bent en wat je al kan.
Het is belangrijk dat je CV mooi is en zeker zonder fouten. Bij de VDAB
werkwinkel of bij het JAC in je buurt kan je hulp vragen om je CV te maken en af
te printen zodat je deze kan meenemen als je naar werk zal zoeken.
Op de site van de VDAB kan je veel voorbeelden vinden van een CV. Ook kan je
hier een sjabloon vinden dat je kan gebruiken om je eigen CV te maken.
Sjabloon CV: https://www.vdab.be/werkinzicht/cvvoorbeelden.shtml

Motivatiebrief
Naast een goede CV heb je een brief nodig om bij je CV te voegen. In zo'n brief
leg je uit waarom je interesse hebt in deze job en waarom je wil solliciteren.
Deze brief moet goed geschreven zijn. Dat kan helpen om gekozen te worden
voor een gesprek bij een werkgever.
Een voorbeeld van een goede brief kan je op de site van de VDAB vinden:
https://www.vdab.be/werkinzicht/briefvoorbeelden.shtml
Je kan ook hulp vragen aan de medewerkers van de VDAB werkwinkel in jouw
gemeente om deze samen met jou te maken.
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11. Gezondheid
Gezond eten en drinken
Om fit en gezond te zijn, moet je gezond en genoeg
eten en drinken.
Zo moet je genoeg eten op een dag. Probeer 3 keer per
dag te eten. Dat doe je 's morgens, 's middags en 's
avonds. Tussendoor kan je gezonde dingen eten, zoals
een yoghurtje, een gezond koekje of een stuk fruit.
Ideaal zou zijn dat je 2 stukken fruit en 2 keer groenten
eet op een dag.
Probeer ook af te wisselen in je voeding. Je kan op
internet of in kookboeken lekkere, gezonde en goedkope
recepten vinden. Zo kan je nieuwe dingen proberen.
Niet alleen eten is belangrijk, maar ook genoeg drinken.
Drink best 1,5 tot 2 liter water per dag, zodat je
voldoende vocht binnen hebt. Af en toe mag je water
afwisselen met koffie of thee, maar vermijd teveel
frisdrank en energiedrankjes zoals Red Bull. Hier zitten veel suikers in.
Als je het lastig vindt om elke dag zelf te koken, kan je eens kijken of er in je
gemeente een sociaal restaurant te vinden is. Dat is een plaats waar je een
gezonde maaltijd kan eten tegen een voordelige prijs (vaak krijg je korting als
je een vrijetijdspas hebt of leefloon krijgt). Je kan vragen aan het OCMW of het
stadhuis van je gemeente of ze je kunnen helpen.

Genoeg bewegen
Bewegen is heel belangrijk om gezond te blijven. Je zou elke dag 30 minuten
moeten bewegen om fit te blijven. Dat kan door naar school of werk te
wandelen of te fietsen, meer de trap te nemen,...
Naast dagelijks een halfuurtje bewegen, kan je ook kiezen om een sport te
doen als hobby. Er zijn heel wat sporten die je kan doen. Jij beslist wat je leuk
vindt en hoeveel tijd je hieraan wil besteden per week.
Vraag eens na of je ergens een goedkoper abonnement voor een sportschool of
hobby kan vinden. Dat kan bijvoorbeeld via school (als je nog naar school gaat)
of vraag aan de gemeente of ze werken met een vrijetijdspas en of jij hier recht
op zou hebben. Met deze pas kan je korting krijgen op je toegang tot het
zwembad of bepaalde sportploegen.
TIP: Je kan ook navragen bij je ziekenfonds of ze een terugbetaling
geven van een deel van je lidgeld van je sportclub.
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Ziekenfonds
Een ziekenfonds wordt vaak mutualiteit genoemd. Dit zijn de voornaamste:

Je mag zelf kiezen bij welk ziekenfonds je aansluit, maar het is belangrijk dat
dit in orde is.
Een ziekenfonds doet heel veel verschillende dingen, maar het belangrijkste
gaat om de terugbetaling van de kosten van de dokter, tandarts, ziekenhuis,
kinesist,...
Mensen die alleen wonen, moeten zelf lid worden van een ziekenfonds. Dat doe
je door naar het ziekenfonds te gaan dat je kiest en de vraag te stellen tot een
'eigen aansluiting'. Voor een ziekenfonds moet je betalen. Sommige mensen
kiezen om deze rekening één keer per jaar te betalen, maar je kan ook kiezen
om deze om de drie maanden te betalen. Als je steeds op tijd betaalt, blijf je in
orde.
Als je naar de dokter, tandarts of ziekenhuis moet, krijg je hier een brief mee.
Dat moet je afgeven bij je ziekenfonds. Zo kan je een deel van de kosten terug
krijgen.

Op deze brief plak je bovenaan een klevertje. Dat is een klein stickertje met je
naam, je rijksregisternummer en je adres. Dat ziet er zo uit:
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Waar de pijl staat, staat ook een nummer. Dat zijn twee keer drie cijfers,
bijvoorbeeld: 111/111 of 101/101 of 100/100. Deze code bepaalt hoeveel je
terug krijgt van de kosten van de dokter. Vraag dit goed na bij je ziekenfonds.
Mijn ziekenfonds:
Naam ziekenfonds:
Adres ziekenfonds:
Lidnummer:

….....................................................................
….....................................................................
….....................................................................

Dokter
Als je ziek bent, ga je best zo snel mogelijk naar de dokter. De meeste mensen
kiezen voor een huisarts (dokter) die in dezelfde gemeente als hen woont. Zo
kan je hier snel naartoe gaan als dat nodig is.
De huisarts is de persoon die kijkt of je ziek bent en wat hij voor jou kan doen.
Soms kan het zijn dat hij je doorstuurt naar het ziekenhuis (zie onder) of je een
briefje meegeeft voor de apotheek, om medicatie te halen (zie onder).
Hij is ook de persoon die probeert in te schatten of je te ziek bent om naar
school te gaan of te gaan werken. Als de dokter vindt dat je te ziek bent, zal hij
jou een attest geven dat je aan je werkgever of aan school moet afgeven. Zo
ben je zeker in orde.
Sommige dokters werken op consultatie, anderen werken op afspraak.
•

Consultatie: je dokter is open en je moet in de wachtzaal wachten tot
het jouw beurt is.

•

Afspraak: je moet eerst naar je dokter bellen/mailen om een afspraak te
maken. Je gaat naar de dokter op het uur dat er werd afgesproken.

Als je naar de dokter gaat, kan je best een klevertje van je ziekenfonds
meenemen.
Hoeveel je bij de dokter moet betalen, hangt af van de code die op je klever
staat. Dat kan je navragen bij de dokter of bij je ziekenfonds.
Mijn dokter:
Naam dokter:
….......................................................................
Adres dokter:
….......................................................................
Telefoonnummer dokter:…......................................................................
Login om afspraak te maken: …..............................................................
Als je heel ziek wordt in het weekend of 's nachts kan het zijn dat je dokter niet
aan het werken is. Als je niet kan wachten, kan je naar een andere dokter gaan.
We noemen dit de 'dokter van wacht.' Op de site: www.mediawacht.be kan je
de dokter vinden die jou op dat moment kan helpen.
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Apotheek
Als je ziek bent, geeft de dokter je vaak een briefje mee
waarmee je medicijnen kan kopen in de apotheek.
Dat is een soort winkel waar je pillen, pleisters, zalfjes,
siroopjes,... kan gaan kopen. De meesten dingen kan je niet zomaar kopen.
Hiervoor heb je een briefje van de dokter nodig. Sommige dingen kan je wel
kopen, zonder dat je naar de dokter moet, bijvoorbeeld: neusspray als je
verkouden bent, tabletjes voor het hoesten, zalfjes voor spierpijn. De apotheek
assistent legt je graag uit hoe je die producten kan gebruiken.
Neem ook zeker je identiteitskaart mee als je naar de apotheek gaat. Het kan
dat de apotheek assistent deze nodig heeft.
Voor medicatie moet je betalen. Probeer bij de apotheek te vragen naar de
'witte producten'. Dat zijn medicijnen van een goedkoper merk die even
goed werken als de dure medicijnen.
Er zijn vaak meerdere apotheken te vinden in één gemeente.
Hier kan je de apotheek schrijven die het dichtste bij jou ligt:
Mijn apotheek:
Naam apotheek:
Adres apotheek:

….......................................................................
….......................................................................

Als je heel ziek wordt in het weekend of 's nachts, kan het zijn dat jouw
apotheek niet open is op dat moment.
Op de site: www.apotheek.be kan je alle apotheken vinden die op dat moment
open zijn. We noemen dit apotheken 'van wacht'.
Je kan ook bellen naar 0903 99 000 tussen 22 uur en 9 uur.

Tandarts
Een tandarts is iemand die veel weet rond tanden en mondproblemen.
Je mag zelf je tandarts kiezen.
Om een gezonde mond en mooie tanden te houden, zou je best 1 keer om de 6
maanden of 1 keer per jaar naar de tandarts moeten gaan. De tandarts doet op
dat moment een controle van je tanden en maakt je gebit weer helemaal
schoon. Op dat moment kan hij ook zien of je geen gaatjes hebt en kan je een
nieuwe afspraak maken om deze te laten vullen.
Voor een tandarts moet je ook betalen. Hoeveel dat zal zijn, hangt af van je
code van het ziekenfonds. Dat kan je vinden op het klevertje van je
ziekenfonds.
Je kan aan je ziekenfonds vragen of zij een goede tandarts voor je weten.

30

Mijn tandarts:
Naam tandarts:
Adres tandarts:
Telefoonnummer:

….......................................................................
….......................................................................
….......................................................................

Voor heel dringende tandpijn kan je ook naar de wachtdienst bellen op het
nummer: 0903 39969. Zij zijn tijdens de weekends en 's avonds bereikbaar.

Ziekenhuis
Een ziekenhuis is een groot gebouw waar verschillende dokters en
verpleegsters samen werken. Je kan er terecht voor hulp bij verschillende
ziektes, een breuk, een bevalling,...
Meestal kan je hier enkel naartoe gaan als je huisarts je heeft doorgestuurd. Je
huisarts kan samen met jou een afspraak maken bij de dokter waar je dan
naartoe moet gaan.
Als je je super ziek voelt, je heel hard zou vallen, je iets gebroken hebt,... kan je
naar het ziekenhuis gaan zonder eerst naar de dokter te gaan. Dan moet je
naar de 'spoeddienst' gaan. Dat is een dienst waar iedereen terecht kan als
er echt iets dringends aan de hand is. De dokters daar proberen om je zo snel
mogelijk te helpen. Deze dienst kan je in elk ziekenhuis vinden. Spreek een
verpleegster of dokter in het ziekenhuis aan en zij zullen je naar de juiste
dienst helpen.
In heel dringende gevallen kan het zijn dat je zo ziek bent of gevallen bent of
een ongeluk hebt gehad dat je zelf niet meer kan stappen om naar het
ziekenhuis te gaan. In dat geval kan je een ziekenwagen (of ambulance) bellen
om je te komen halen. Dat is een auto met verplegers die je ophalen en je naar
het ziekenhuis brengen. Je moet hier ook voor betalen dus gebruik dat niet
zomaar, maar alleen als het echt moet!
Je kan dan bellen naar het nummer: 112
Ziekenhuis in mijn buurt:
Naam ziekenhuis:
….......................................................................
Adres ziekenhuis:
….......................................................................
Telefoonnummer:
….......................................................................
TIPS:
1) Als je één dag of een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven,
kan je vragen of je op een tweepersoonskamer mag slapen. Dat is
veel goedkoper dan een éénpersoonskamer!
2) Je kan ook een hospitalisatieverzekering nemen voor de kosten van
een ziekenhuisopname te dekken. Als je deze verzekering hebt, moet
je zelf minder betalen voor je verblijf in een ziekenhuis. Je moet voor
zo'n verzekering wel betalen. Je kan deze verzekering nemen bij je
ziekenfonds. Vraag hier meer informatie.
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12. Vakbond/Hulpkas
Als je een tijdje gewerkt hebt en je werk stopt, kan je in sommige gevallen
recht hebben op een werkloosheidsvergoeding. Hiervoor informeer je best bij
een vakbond of bij de Hulpkas Voor Werkloosheid. Je mag zelf kiezen welke van
de twee je neemt.
Bij een vakbond betaal je maandelijks lidgeld. Er zijn verschillende vakbonden
in Vlaanderen. De meeste bekende zijn het ACV en het ABVV. Deze vind je in
bijna elke gemeente.

De hulpkas voor werkloosheid of HVW is gratis. Deze vind je niet in alle
gemeentes.

Noteer hier de gegevens van jouw keuze:
Mijn vakbond of HVW:
Naam:
…............................................................................
Adres:
…............................................................................
Openingsuren:
…............................................................................
Lidnummer:
…............................................................................
Als je recht hebt op een werkloosheidsvergoeding moet je maandelijks je
stempelkaart binnenbrengen. Een voorbeeld van een stempelkaart zie je hier:
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Als je niet werkt, moet je de vakjes leeg laten. Als je een dag werkt, moet je
het vakje zwart kleuren. Het is belangrijk om zeker je handtekening op deze
kaart te schrijven. Onderaan de kaart vind je meer uitleg over hoe je dit best
moet doen. Je kan ook hulp vragen bij je vakbond of HVW.
Een stempelkaart moet je op het einde van de maand afgeven bij je vakbond of
in de brievenbus van de vakbond stoppen. Doe dat niet te vroeg en ook niet te
laat, want anders moet je langer op je uitkering wachten.
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13. Belastingen
De belastingbrief
Als je ouder bent dan 18 jaar zal je elk jaar een belastingbrief krijgen. Sommige
mensen moeten één keer per jaar belastingen betalen, andere mensen krijgen
geld terug. Dat hangt af van heel veel verschillende dingen: je werk, je loon,
hoe lang en hoeveel je werkt, hoeveel belastingen je elke maand op je loon al
betaalt,... Het is moeilijk om te voorspellen of je zal moeten betalen of terug
krijgt.
Als je enkel een leefloon of financiële steun krijgt van het OCMW zal je niets
terug krijgen en niets moeten betalen.
Dit is een voorbeeld van een belastingbrief:

De brief zit bij de meeste mensen in een bruine enveloppe. Als je zo'n brief
krijgt, moet je deze nog zelf invullen of laten invullen.
Sommige mensen krijgen een 'voorstel tot aangifte'. Dat ziet er ongeveer zo
uit:

Mensen die dit soort belastingbrief krijgen, moeten deze niet zelf invullen. De
overheid heeft deze dan zelf ingevuld met de gegevens die ze van jou kunnen
vinden. Je moet deze brief nakijken. Als er iets niet juist is, kan je de brief terug
opsturen. Als alles in de brief klopt, hoef je niks te doen.
Let op: dit is maar een voorlopig voorstel. Je zal een paar maanden later een
definitieve brief krijgen.
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Als je niet zeker bent, kan je best kijken naar het logo. Als dit logo er opstaat, is
het iets van de belastingen:

Wanneer?
De belastingbrief komt één keer per jaar in de maand april, mei of juni. De brief
moet ingevuld worden voor 30 juni. Als je dat niet op tijd doet, kan je een boete
krijgen van de overheid.
Enkele maanden later krijg je een definitieve brief met het juiste bedrag dat je
moet betalen of dat je terug krijgt.
Als je geld terug krijgt, zal je nog een paar maanden moeten wachten. Meestal
krijg je je geld terug in november, december of januari.

Hulp bij invullen
Als je zo'n bruine brief krijgt, moet je deze zelf invullen of ergens laten invullen.
Om zeker geen fouten te maken, kan je je laten helpen door iemand die hier
veel van weet.
Je kan hiervoor naar het OCMW gaan in je gemeente of naar het adres dat op
de brief staat. In een kadertje zal je een adres vinden van de FOD dienst in
jouw gemeente. Ook kan je op deze brief lezen wanneer je hier kan langsgaan.
Op die momenten en op dat adres zal je de medewerkers van de FOD dienst
vinden. Dat zijn mensen die elke dag werken met belastingen en hier dus heel
veel van kennen.
TIP: je neemt best genoeg tijd als je naar het FOD kantoor gaat.
Het kan dat er veel mensen zijn en je even moet wachten.

Wat meenemen?

Als je naar het OCMW gaat of naar de FOD dienst (personenbelasting) die je op
de brief kan vinden, kan je best alle dingen die met loon of inkomen te maken
hebben meenemen zodat je zeker bent dat je brief juist ingevuld wordt.
De belastingen kijken altijd een jaar terug. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld in
2016 alles moet verzamelen van 2015. Houd dus alles goed bij! Meestal krijg je
in de periode april – mei van je werk of ziekenfonds of vakbond een fiscale
fiche aan. Dat is een fiche waar al je inkomsten van het vorige jaar opstaan.
Deze fiche is belangrijk om bij te houden en mee te nemen!
Het ziet er zo uit:
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Hier is een lijstje dat je kan gebruiken om na te kijken of je de juiste papieren
hebt. Als je deze hebt, moet je deze verzamelen en meenemen. Als je een jaar
geleden het papier had, maar dat kwijt bent, kan je dat terug opvragen.
Wat?

Waar vragen (als je het niet meer
hebt)?

Loonbrieven van alle maanden die je
werkte, in het vorige jaar

Op je werk

Fiscale fiches van je werkgever(s)

Op je werk

Fiscale fiche van de vakbond

Bij de vakbond

Attest leefloon

Bij het OCMW

Fiche rond pensioensparen of lange
termijn spaarrekeningen

Bij de bank

TIP: Je kan best al je loonbrieven en je fiscale fiches in één mapje
stoppen. Op die manier heb je alles samen zitten. Dan hoef je deze
dingen niet meer te zoeken als je je belastingbrief moet laten
invullen.
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14. Vervoer
Sommige mensen wonen dicht in het centrum van hun gemeente en kunnen
overal makkelijk en snel te voet geraken. Als je een beetje verder woont van je
school, werk of andere plaatsen moet je een andere manier bedenken om je te
verplaatsen.

Fiets
De fiets is makkelijk, snel, goedkoop en gezond. Als je vaak met de
fiets ergens naartoe gaat, krijg je zeker genoeg beweging.
Als je nog geen eigen fiets hebt, kan je deze op verschillende manieren zoeken.
Je kan naar een fietsenwinkel gaan om een nieuwe fiets te kopen, maar vaak
zijn deze duur. Je kan er ook voor kiezen om een goede, tweedehands fiets te
kopen. Dat kan je doen op verschillende manieren:
•

sites op internet of Facebook:
Er zijn heel wat sites waar je dingen tweedehands kan kopen:
www.koopjeskrant.be of www.2dehands.be of www.kapaza.be
Hier zijn zeker fietsen op te vinden.

•

Markten:
Vraag na waar er in de buurt een rommelmarkt is. Dat is een markt waar
mensen hun gebruikte spullen goedkoper verder verkopen. Vaak vind je
hier ook fietsen.

•

Kringwinkel:
In de meesten gemeenten vind je een Kringwinkel.
Dat is een winkel met alleen maar tweedehands
spullen. Hier kan je ook fietsen kopen.

Als je een leuke en goedkope fiets gevonden hebt, moet je zeker denken aan
een goed slot voor je fiets. Je moet je fiets altijd goed vast maken, als je niet wil
dat deze gestolen wordt.
Als je een fiets gevonden hebt, is het belangrijk om deze in orde te houden. De
fiets moet goede banden hebben, goede lichten en reflectoren. Als je fiets stuk
is, kan je deze zelf proberen maken of kan je naar een fietsenmaker gaan. Je
kan op internet vinden waar er eentje in jouw buurt is.
TIP: Aan veel treinstations kan je een Fietspunt vinden.
Hier werken mensen die kleine herstellingen aan je fiets
doen, zodat je veilig naar huis kan rijden, zoals je band
oppompen. Dit is gratis. Vraag in het station waar je dat
fietspunt kan vinden. Grote herstellingen doen ze niet.
Hiervoor moet je naar een fietsenmaker gaan.
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Bus – De Lijn
Als je ergens naartoe moet gaan en je niet met de fiets kan, kan je de
bus nemen. Als je de bus wil gebruiken, moet je de busuren kennen,
weten waar je kan opstappen en afstappen én een ticket kopen.
Busuren en route
Om te weten hoe laat de bus komt aan een opstaphalte, kan je de borden bij de
halte goed lezen of op de site van de Lijn kijken: www.delijn.be
Je moet weten waar je wil opstappen, waar je heen wilt gaan en waar je kan
afstappen.
Zorg ervoor dat je een paar minuten vroeger aan de halte bent dan de bus
komt. Soms zijn de bussen iets vroeger of later, door het verkeer.
Ticket of abonnement
Als je de bus wil nemen, moet je een ticket kopen of een abonnement laten
zien als je de bus opstapt.
Een ticket kan je in de bus zelf kopen voor één ritje of kan je ook kopen met je
gsm. Hoe je dat moet doen, kan je aan de halte lezen.
Als je regelmatig de bus neemt, kan je kijken of een lijnkaart goedkoper is voor
jou. Met deze kaart kan je meerdere ritten doen. Elke keer je de bus neemt,
steek je deze kaart in de betaalmachine op de bus. Als er geen geld meer op
de kaart staat, moet je een nieuwe kopen. Zo'n lijnkaart kan je in het station
kopen, in een lijnwinkel of in een krantenwinkel.
Als je heel vaak de bus neemt, kan het beter zijn om een
abonnement te kopen. Dat is een pasje waar je de bus
mee op kan, door deze aan de chauffeur te laten zien.
Voor jongeren onder 25 jaar is dit een buzzypas. Voor
volwassenen boven de 25 jaar is dit een Omnipas.
Je kan deze buzzypas kopen voor een periode van 3,6 of
12 maanden. Dat kan je doen doen door naar de lijnwinkel
te gaan of door het formulier van de website af te
drukken, in te vullen en op te sturen. Hierna zal je een rekening krijgen en kan
je de pas betalen. Je zal je buzzypas een week of twee weken later bij jou thuis
aankrijgen.
Je kan ook aan het OCMW vragen of je recht hebt op een goedkopere buzzypas.

Trein – NMBS
Voor verre verplaatsingen kan je de trein nemen.
Hier moet je weten waar je de trein kan nemen, aan welk perron je
moet opstappen en afstappen en welke trein je moet nemen.
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Treinuren
De treinuren kan je in het station vinden op grote borden. Je kan deze ook
vinden op de site van de NMBS: www.nmbs.be
Je kan ook hulp vragen aan de verkoper van tickets in het station.
Zorg ervoor dat je op tijd op het perron staat, zodat je zeker je trein niet mist.
Ticket of Gopass
Als je één keer met de trein gaat, is het goedkoper om een enkel ticket te
nemen. Als je met de trein thuis moet geraken, moet je een ticket 'heen en
terug' nemen. Kijk ook na of je een plaats hebt gekregen in tweede klasse. Dat
is goedkoper.
Een ticket kan je aan de verkoper vragen in het station of kan je zelf kopen aan
de betaalautomaat, als je weet welke trein je moet nemen en hoe je dat moet
doen.
Als je vaker met de trein gaat, kan je kijken of een go pass of abonnement voor
jou goedkoper is. Welke bij jou past, hangt af waar je naartoe gaat en hoe vaak.
Dat kan je best navragen in het station of op de site van de NMBS.
Als je een verhoogde tegemoetkoming hebt (van het ziekenfonds) kan je een
kortingkaart aanvragen. Als je deze kaart hebt, moet je maar de helft betalen
voor je tickets van de trein. Je kan meer info vragen bij je ziekenfonds.

Auto
Als je ergens ver naartoe moet gaan én er geen bussen of treinen
rijden, kan een auto een oplossing zijn. Maar! Een auto is duur, dus
denk hier goed over na en kijk of dit wel kan in je budget.
Een auto kopen is duur, maar daarnaast moet je ook elke maand je benzine
betalen en moet je ook rekening houden met kosten voor het onderhoud van je
auto en de verzekering.
Rijbewijs
Als je met een auto wil rijden, moet je eerst je theorierijbewijs halen. Je kan de
leerstof voor deze test zelf studeren door een boek te kopen in de winkel of
door oefeningen te maken op internet. Hier heb je een voorbeeld van zo'n site
met oefeningen: http://proefexamen.vabrijschool.be/rijbewijsB
Als je het niet makkelijk vindt om dit alleen te studeren, kan je ook
theorielessen nemen in een erkende rijschool of bij Centrum voor
Basiseducatie. Daar kan je meer info vinden over de cursus. Je kan ook op
school vragen of ze je helpen met dit examen.
Als je genoeg hebt geleerd, kan je naar het examencentrum gaan om daar je
test te doen. Op de computer moet je vragen beantwoorden binnen een tijd.
De verschillende examencentra kan je vinden op deze site:
www.autoveiligheid.be
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Als je geslaagd bent, krijg je een papier van het examencentrum dat je moet
omwisselen in het gemeentehuis tegen een voorlopig rijbewijs.
Als je je theorierijbewijs hebt gehaald, moet je nog je praktijkexamen doen. Dat
wil zeggen dat je moet laten zien in een proef dat je goed met de auto kan
rijden. Je kan kiezen om zelf te oefenen, met een begeleider (iemand die je
kent en die al meer dan 8 jaar zijn of haar rijbewijs heeft) of je kan ook rijlessen
nemen in een rijschool. Ga zeker eens horen bij verschillende rijscholen in je
buurt.
Als je genoeg hebt geoefend, kan je je rijexamen gaan doen. Hiervoor ga je
naar het examencentrum. Zij geven je dan een route en die weg moet je rijden,
samen met een examinator.
Als je veilig en zonder fouten hebt gereden, krijg je van deze persoon een
papier waarmee je naar het gemeentehuis kan gaan om je 'vast' rijbewijs te
gaan halen.
Verzekering
Als je je vast rijbewijs hebt én je een eigen auto kan kopen, moet je ook een
verzekering hebben om met de auto te mogen rijden. Een verzekering is een
soort contract tussen jou en je
verzekeringsmaatschappij (dat kan ook een bank
zijn). Je verzekeringsmaatschappij zal je helpen als
je een ongeval hebt. De verzekeringsmaatschappij
betaalt dan de schade aan jouw auto en de auto
van de andere persoon.
Voor een verzekering moet je elk jaar betalen. Je
kan dit ook om het halfjaar betalen, om de drie
maanden of per maand. Hoeveel je moet betalen
is afhankelijk van het soort auto dat je hebt, de
ouderdom van de auto, jouw leeftijd en jouw
ervaring met rijden. Dat moet je goed navragen bij je
verzekeringsmaatschappij of bij de bank wat er kan. Het bewijs van verzekering
is een groen papier. Dat moet je altijd in je auto laten liggen.
Mijn autoverzekering:
Naam verzekeraar:
…....................................................................
Adres:
….....................................................................
Telefoonnummer:
….....................................................................
Polisnummer:
….....................................................................
Belasting op auto
Als je een eigen auto hebt, moet je elk jaar de verkeersbelasting betalen. Dat is
een belasting waar je mee betaalt voor de wegen in België. Deze belasting
betaal je één keer per jaar.
40

Het eerste jaar dat je een auto koopt, moet je ook de belasting op
inverkeerstelling betalen. Dat is een bedrag dat je moet betalen om je auto in
het verkeer te laten deelnemen.
Hoeveel je moet betalen voor je auto hangt af van heel wat dingen: hoe oud je
auto is, welke brandstof, hoeveel pk's deze heeft,... Op de site van belastingen
Vlaanderen kan je een simulatie doen. Dat is een schatting van het bedrag dat
jij moet betalen: https://belastingen.fenb.be/
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15. Vrije tijd

Op momenten na school of na werk of in het weekend heb je soms
niks te doen. We noemen dit vrije tijd. In je vrije tijd kan je ervoor
kiezen om dingen te doen die je graag doet. Je kan deze alleen
doorbrengen of met kennissen, vrienden, familie,…
Sommige dingen zijn gratis om te doen, anderen kosten geld.
Waar kan je terecht om iets leuk te doen?

Bibliotheek
In de bibliotheek van je gemeente kan je terecht om boeken, cd's,
films uit te lenen. Je betaalt meestal 1x per jaar lidgeld waarmee je
het hele jaar recht hebt om materiaal uit te lenen.

Hobby's
In de woordwolk hierboven kan je inspiratie opdoen. Ga na wat jij leuk zou
vinden en ga op zoek waar je dit kan doen.
TIPS:
– Informeer bij het OCMW naar de mogelijkheid voor een
vrijetijdspas. Hiermee kan je korting krijgen op sommige
sportploegen of zwembad.
– Informeer bij de mutualiteit of ze een deel tussenkomen in de
kosten van een sportploeg.
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16. Overzicht contactgegevens
Naam

Contactpersoon/Dossiernummer

Tel

Huisbaas

Verzekering

Energie:
Elektriciteit /
Verwarming

Water

GSM

Internet/TV
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School

Werk
Mutualiteit

Vakbond Hulpkas
Dokter
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17. In nood
Ambulance

112

Politie

112

Brandweer

112
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