Geldtips voor jongeren tijdens de coronacrisis
De coronacrisis raakt ook veel jongeren. Ben je je (bij)baan kwijt? Hoe zit het met je studiefinanciering? Hoe blijf je op je
geldzaken letten tijdens de coronacrisis? Hieronder lees je onze tips.

Heb je geldzorgen?
Je bent niet de enige. Bespreek dit met mensen die je kunnen helpen. En bekijk onze pagina met tips over geldzorgen.

Hulp bij geldzorgen
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/hulp-bij-geldzorgen/

Corona-uitkering voor flexwerkers
De meeste jongeren werken als flexwerker. Sinds de coronacrisis worden zij niet of veel minder vaak opgeroepen om te
komen werken. De regering heeft nu een steunmaatregel voor flexwerkers bedacht. Dit zijn de voorwaarden:
Je verdiende in februari 2020 minimaal €400 bruto. Dit is het bedrag voor aftrek van belastingen. Bekijk hiervoor
het overzicht dat je ontvangt van je werkgever.
De uitkering bedraagt €550 per maand.
De uitkering geldt over de maanden maart, april en mei 2020.
Je vraagt de corona-uitkering aan bij het UWV.
Je kunt de uitkering aanvragen vanaf 22 juni 2020.
Je hebt 3 weken de tijd om de uitkering aan te vragen.
Je moet belasting betalen over de uitkering.
De uitkering kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen en andere tegemoetkomingen.

Nieuwsbericht over de corona-uitkering voor flexwerkers
Link naar de website van het UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/nieuwe-regeling-voor-flexwerkers.aspx

Brief van minister Koolmees over de corona-uitkering voor flexwerkers
Link naar de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/03/kamerbrief-flexwerkers

(Bij)baan kwijt? Probeer een ander baantje te vinden
Wat vervelend dat je je (bij)baan bent kwijtgeraakt. Het helpt misschien om naar werkkansen te kijken die er nog wel zijn.
Werkte je in de horeca? Kijk of je bezorger kunt worden voor het café of restaurant waar je eerst werkte. Ook in de zorg
zijn mensen nodig. En misschien kun je vakkenvullen in de supermarkt. Neem contact op met een uitzendbureau bij jou
in de buurt en kijk of ze werk voor je hebben. Je moet je er natuurlijk wel prettig bij voelen.

Werken voor Nederland
Link naar de website van Manpower
https://www.manpower.nl/44474517/Werken-voor-NL.html

Zoek een baan via Werk.nl (UWV)
Link naar de website Werk.nl
https://www.werk.nl/werkzoekenden/vacatures/

Top 25 van vacaturesites
Link naar de website van Jobsonline.nl
https://www.jobsonline.nl/top-25-vacaturesites-2020/

Werken tegen corona (Binck werk)
Link naar de website Werkentegencorona.nl
https://werkentegencorona.nl/

Nederland mobiliseert
Link naar de website NLmobiliseert.nl
https://nlmobiliseert.nl/

Overzicht van websites voor banen in de zorg
Link naar een artikel op Werf-en.nl
https://www.werf-en.nl/tal-van-nieuwe-vacatureplatforms-in-de-zorg-schieten-uit-de-grond/

Check of je recht hebt op een WW-uitkering
Werkte je in loondienst en is er nu geen werk meer voor je? Dan heb je misschien recht op een WW-uitkering. Check dat
bij het UWV. Gebruik de link hieronder of bel met het UWV.

Check of je recht hebt op een WW-uitkering
UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/ww-bij-werktijdverkorting

Neem contact op met het UWV
UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/index.aspx

Denk aan toeslagen en andere tegemoetkomingen
Ben je 18 jaar? Dan heb je vaak recht op de zorgtoeslag. Vraag deze aan bij de Belastingdienst. Maak een
proefberekening via de link hieronder.

Proefberekening zorgtoeslag
Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Toeslag aanvragen voor jongeren
Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/jongeren/jongeren

Vraag belastinggeld terug van je bijbaantjes
Heb of had je een bijbaantje? Vaak kun je dan belastinggeld terugkrijgen. Je kunt geld terugvragen tot 2015. Volgens de
Belastingdienst levert dat jongeren gemiddeld €150 op per jaar waarover je belastinggeld terugvraagt.

Belastingdienst belastinggeld terugvragen door jongeren
Belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/jongeren/jongeren

Maatregelen voor scholieren en studenten met studiefinancering
DUO heeft een aantal maatregelen getroffen:
Je mag in 2020 bijverdienen zoveel je wil. Dit heeft geen gevolgen voor je studiefinanciering
Je kunt eventueel extra lenen als je nog niet aan het maximum zit
Misschien heb je recht op een aanvullende beurs als het inkomen van je ouders in 2020 (veel) lager is. Dan moet
je ook vragen om verlegging van het peiljaar
Je kunt extra geld lenen om het collegegeld te betalen

Corona: vragen en antwoorden over studiefinancering en collegegeld
DUO
https://duo.nl/particulier/corona-vragen-en-antwoorden.jsp

Let op wat je uitgeeft aan kleding en andere spullen en in games
Je ziet nu veel aanbiedingen met flinke korting voor kleding, schoenen en andere spullen. Dat geldt ook voor aankopen in
games. Ongemerkt kunnen de kosten flink oplopen. Hou je uitgaven goed in de gaten.

Meer slimme tips op FunX
Radiostation FunX besteedt vaak aandacht aan jongeren en hun geldzaken. Op FunX zie je meer
tips over slim omgaan met je geld.

Meer tips over geldzaken
Misschien heb je ook nog wat aan onze andere tips over geldzaken. Ben je op zoek naar overzicht? Bekijk dan het 5
stappenplan om je geldzaken op orde te krijgen.

Nibud Geldchecker voor Jongeren
Nibud.nl
https://www.geldchecker.nl/special/cover/

Geldtips tijdens de coronacrisis
Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/geldtips/

Bekijk de tips van PowerUp073
PDF met tips
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/corona-flyer-power-up-den-bosch.pdf

5 stappen om je inkomsten en uitgaven op een rij te krijgen
Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/5-stappen-om-je-inkomsten-en-uitgaven-opeen-rij-te-zetten/

