
Mijn bijzondere

wordt
kind 18

Wordt uw bijzondere kind binnenkort 18 jaar?
Dan gaat er veel veranderen. Niet alleen voor uw
zoon of dochter, maar ook voor u als ouder. Het
Mantelzorgcentrum helpt u graag om overzicht
te houden. Op onze website www.mantelzorg
centrum.nl/18 vindt u een overzicht van alle
zaken die u voor uw kind kunt regelen. Start drie
maanden van te voren met aanvragen en voor-
bereiden, dan heeft u genoeg tijd om alles te
regelen.

Tips voor ouders van kinderen met een beperking
Ondersteuning voor ouders
Wilt u als ouder meer weten over deze
onderwerpen? Of kunt u wel wat
ondersteuning gebruiken bij het uitzoek-
en regelwerk? Dan kunt u kosteloos een
beroep doen op een Mantelzorgmakelaar
van het Mantelzorgcentrum.  

De financiële verantwoordelijkheid voor
uw kind stopt niet bij het 18e jaar. U heeft
een onderhoudsplicht tot uw kind 21
wordt. Tot die tijd draagt u bij in de kosten
van studie en levensonderhoud. 

Onderhoudsplicht

Dagbesteding 
Wonen 
Financiën 
Zorg (Jeugdwet/
Wmo/Wlz/Zvw) 

Stemmen 
Levenstestament 
DigiD
Verzekeringen

Waar kunt u nog meer aan denken? 

Zodra uw kind 18 wordt bent u niet langer
automatisch wettelijk vertegenwoordiger.
Mensen van 18 jaar zijn voor de wet in
principe handelingsbekwaam. Mensen
met een beperking kunnen daar soms niet
goed mee omgaan. Wanneer dat zo is, is
het mogelijk om een of meer wettelijk
vertegenwoordiger(s) te laten benoemen.  

Beschermingsmaatregelen

Jongeren van 18 jaar of ouder die naar
het vervolgonderwijs gaan of een studie
kiezen kunnen een tegemoetkoming of
studie-financiering krijgen. Afhankelijk
van de omstandigheden is het een gift of
een lening. Als uw kind na de opleiding
wil werken, maar dit niet zonder hulp of
begeleiding kan, dan kan hij een
indicatie banenafspraak of een indicatie
beschut werk aanvragen bij het UWV.  
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Op www.mantelzorgcentrum.nl/18 vindt u
een volledig overzicht van alle zaken die u
kunt regelen wanneer uw bijzondere kind
18 wordt. 
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