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JIP Terneuzen
Gratis informatie en advies

voor jongeren

Ben je tussen de 12 en 25 jaar? Dan komen er vast heel wat dingen op je 

pad die vragen oproepen of onzekerheden met zich meebrengen. Bij JIP 

Terneuzen kun je terecht met alles waar je op de weg naar 

zelfstandigheid tegenaan loopt. Wij geven je gratis informatie en advies 

via social media, workshops, inloopspreekuren, trainingen en (online) 

voorlichtingen. 

Word je binnen enkele maanden 18 jaar? Dan heb je vast al bedacht hoe 

je dat gaat vieren! Maar heb je ook bedacht wat er allemaal verandert en 

wat je moet regelen voordat je 18 jaar wordt?

Je krijgt op korte termijn extra verantwoordelijkheden, zoals voor het 

eerst stemmen, alcohol mogen drinken en studiefinanciering aanvragen. 

Of denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een zorgverzekering, de 

jaarlijkse belastingaangifte en het mogen ondertekenen van contracten. 

Wil je weten of je alles goed geregeld hebt? 

Of weet je niet waar je moet beginnen en kun je 

wel wat hulp gebruiken? Dan kun je bij het JIP 

terecht voor ʻMijn Plan 18'. 

Wist je dat JIP Terneuzen ook leuke activiteiten organiseert? Denk 

bijvoorbeeld aan jongerenjacht, pitstop en lasergamen. Benieuwd wat er 

op de planning staat? Check Instagram of Facebook. 

Wij zijn er voor al je vragen en zorgen over:

Kies zelf hoe je contact met ons opneemt

Kom met ons in contact op een manier die voor jou prettig is. Denk aan 

een persoonlijk gesprek op school, op kantoor of op een openbare plek in 

de wijk. Of stuur een berichtje via social media. Je kunt ons bereiken via:

 

Mijn plan 18

Activiteiten

@jip.terneuzen

 

gedachten en gevoelens

wonen

werk en geldzaken

drank, drugs en gamen

liefde, seksualiteit en jonge ouders

het actuele nieuws

@jip_terneuzen

 

0115 56 30 15

(cyber)pesten

social media

eenzaamheid

onderwijs

vrije tijd

gezondheid

jip@aan-z.eu

 


