Voorbeeldberichten sociale media

Bericht 1
Heb jij al een kijkje genomen op digidingen-desk.nl? Digidingen-desk is dé website voor
jongeren tussen de 14 en 21 jaar met overzichtelijke informatie over het regelen van hun
digitale overheidszaken. Bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD, het regelen van
studiefinanciering of het aanvragen van zorgtoeslag. Per thema vind je op Digidingen-desk
duidelijke informatie, stappenplannen, video's en tips. Niet alleen handig voor jongeren zelf,
maar ook voor ouders.

#studiefinaciering #jongeren #zorgtoeslag #digitaleoverheid #belastingdienst #DigiD
#stappenplannen #videos #tips #ouders #vragen #uitleg

Bericht 2
‘Vanaf welke leeftijd kan ik studiefinanciering aanvragen? Heb ik als mbo-student recht op de
basisbeurs? En krijg je als bbl-student ook studiefinanciering?’ Krijg jij ook wel eens vragen
van jongeren over #studiefinanciering? Op digidingen-desk.nl vind je antwoord op de meest
gestelde vragen. Je vindt er duidelijke uitleg, stappenplannen en tips over o.a.
studiefinanciering en het #studentenreisproduct.
#studiefinaciering #jongeren #zorgtoeslag #digitaleoverheid #belastingdienst #DigiD
#stappenplannen #videos #tips #ouders #vragen #uitleg

Bericht 1
Heb jij al een kijkje genomen op digidingen-desk.nl? #Digidingen-desk is dé website voor
#jongeren tussen de 14 en 21 jaar met duidelijke uitleg, stappenplannen en tips over het
regelen van digitale overheidszaken, zoals #digid en #studiefinanciering.

Bericht 2
Krijg jij ook wel eens vragen van jongeren over #digid, #zorgtoeslag #loonheffing of
#studiefinanciering? Op digidingen-desk.nl vind je duidelijke uitleg, stappenplannen en tips
over het regelen van digitale overheidszaken.

Bericht 1
‘Vanaf welke leeftijd kan ik studiefinanciering aanvragen? Waarom heb ik een DigiD nodig?
En hoe vraag ik de loonheffing van mijn bijbaan terug?’ digidingen-desk.nl helpt je op weg
om je digitale zaken goed te regelen. Je vindt er duidelijke uitleg, stappenplannen én
handige tips. #hulp #DigD #bijbaan #loonheffing #studiefinaciering #digidingendesk #regelen
Bericht 2
Ben jij bijna 18 jaar? Dan krijg je te maken met digitale zaken die je moet regelen bij
verschillende organisaties. Bijvoorbeeld het regelen van een zorgverzekering, het aanvragen
van zorgtoeslag en het regelen van je bankzaken. Op digidingen-desk.nl vind je duidelijke
uitleg, stappenplannen én handige tips die jou op weg helpen. #18 jaar #studiefinaciering
#regelen #zorgtoeslag #zorgverzekering #digidingendesk

Bericht 3
Heb jij een bijbaan of heb je een vakantiebaantje gehad? Dan kun je misschien loonheffing
terugvragen bij de Belastingdienst. Gemiddeld krijgen jongeren zo’n 150 euro terug. Dat wil
jij toch ook? Ga naar digidingen-desk.nl voor uitleg over het terugvragen van loonheffing.
#bijbaan #geldterug #belastingdienst #digidingendesk

