
Maatregel “Zoom 18/25” 

Geen studentenjob meer? Stijgend aantal 
facturen? Moeilijkheden op het einde van de 
maand? Sociaal isolement? ... De coronacrisis 
treft ook de generatie van 18- tot 25-jarigen. 

Bewust van de moeilijkheden die jongeren het 
voorbije jaar hebben ervaren, heeft de federale 
regering 24 miljoen euro vrijgemaakt om hen te 
ondersteunen. 

De maatregel «Zoom 18/25» is beschikbaar tot 
eind 2021. Iedereen kan vanaf  nu of  bij de start van 
het schooljaar 2021-2022 er gebruik van maken. 

De steun is niet altijd financieel, maar 
kan verschillende vormen aannemen 
(voedselpakketten, verwarming, huurwaarborg, 
enz.). Om die reden voert het OCMW een 
persoonlijke behoefteanalyse uit. 

Een duwtje in de rug voor 
alle jongeren en studenten 
die door de COVID-crisis 
getroffen worden!

Iedereen heeft het recht 
om menswaardig te 
leven en kan behoefte 
hebben aan hulp 

Zoom 18/25
Een duwtje in de rug voor alle jongeren  

en studenten die door de crisis getroffen worden!

Heb je hulp nodig?

Wij zijn er voor jou!

Wie moet ik contacteren?

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW) van je gemeente. 

Student: Het betreft voor jou 
de gemeente waar je officieel 
gedomicilieerd bent.

Niet-studerende jongere: Het betreft 
voor jou de gemeente waar je woont. 

In België vind je in elke gemeente een OCMW. 
Check de lijst op onze website: 

Studenten, jongeren en COVID-19

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

O
D

 M
I, 

Kr
ui

dt
ui

nl
aa

n 
50

, b
us

 1
65

, 1
00

0 
Br

us
se

l. 
 

D
ez

e 
pu

bl
ic

at
ie

 m
ag

 v
rij

 v
er

ve
el

vo
ud

ig
d 

en
 v

er
de

el
d 

w
or

de
n.

Ik verloor mijn studentenjob!

Ik heb moeite om 

mijn facturen
 en 

huur te b
etalen!

Ik heb extra uitgaven!

http://bit.ly/zoom1825



De maatregel «Zoom 18/25» is er:

• Voor alle jongeren tussen 18 en 25 jaar.

• Voor alle studenten jonger dan 25 jaar die 
een voltijdse studie aanvangen, hernemen of  
voortzetten. 

• Voor alle studenten ouder dan 25 jaar die met 
hun studies voor hun 25ste startten.

Ontvang je een beurs of kinderbijslag?  
Dat verhindert je niet om steun te 
ontvangen van het OCMW.

Kom je in aanmerking? Hoe kan het OCMW je helpen?

• Steun bij huisvesting
Om je te helpen je kot of  je huurwaarborg te 
betalen, ...

• Steun voor energierekeningen
Om je te helpen je facturen voor water, 
elektriciteit, ... te betalen 

• Psychosociale steun
Om je te helpen om consultaties te betalen 
als je kampt met angststoornissen, onbehagen 
gevoelens, of  partner- of  familiaal geweld, …

• Steun op vlak van gezondheid
Om je te helpen je medische zorgen, 
geneesmiddelen, mondmaskers, handgel, ... te 
betalen

• IT-ondersteuning
Om je te helpen je internetabonnement, een 
printer, een computer, ... te betalen 

• Financiële hulp
Om je te helpen je facturen, je gsm-
abonnement, ... te betalen als je je 
studentenjob kwijt bent

• Steun voor mobiliteit
Om je te helpen je abonnement voor het 
openbaar vervoer, een fiets, … te betalen.

• Basisbehoeften
Om je te helpen een bril, 
schoolbenodigdheden, kleding, ... te betalen 

• Voedselhulp
Om ervoor te zorgen dat je voedzaam kan 
eten, …

• Steun voor sport en ontspanning
Om je te helpen je sportabonnement, je 
materiaal, … te betalen

Aarzel dus niet en neem 
contact op met je OCMW!


