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Welke stappen worden doorlopen? 

  
 Schrijf ondersteuningsplan 

 Cliëntondersteuning is gemeentelijke taak   

 Met ondersteuning thuis wonen (WMO of Jeudgwet) 

> Melden bij gemeente (wijkteam) 

 Keukentafelgesprek en eventueel door naar wijkteam  

  > Kunt u uw probleem zelf oplossen met geld, mantelzorg en/of vrijwilligers?  

 Met verpleging en persoonlijke verzorging thuis wonen 

> Melden bij uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) 

 Wijkverpleegster voert met u gesprek over persoonlijke verzorging en verpleging)   

 Met 24 uurszorg en/of toezicht thuis wonen of in instelling 

> Melden bij CIZ (Wet langdurige zorg –Wlz) 

 Aanvraag kan ook ditgitaal. CIZ toetst en geeft indicatie af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De vier stappen in de Wmo  

  

Tijdens  keukentafelgesprek komt aan de orde: 

 Kunt u zelf uw probleem oplossen?  

 Kunt u uw probleem oplossen met uw netwerk of 

eigen geld? 

 Is uw probleem op te lossen met een algemene 

voorziening? 

 Is uw probleem op te lossen met een 

maatwerkvoorziening?  
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Algemeen gebruikelijke voorzieningen 
 

 

 Het is niet speciaal bedoeld voor personen met een 

beperking; 

 Het is verkrijgbaar in de reguliere handel; 

 Het kan voor een persoon zonder beperkingen in een 

financieel vergelijkbare positie worden gerekend tot het 

normale aanschaffingspatroon. 

 Bij laag inkomen beroep op bijstand  

 

 

Algemeen gebruikelijke voorzieningen: denk aan… 
 

 auto/ fiets/ elektrische fiets /bromfiets, tandem 

 fiets met verlaagde instap, met trapondersteuning, fietskar, fietszitje voor 

vervoeren kinderen, aanhaakfiets; 

 keramische kookplaat, elektrische kookplaat; 

 alle soorten kranen (éénhendel- mengkranen, 

thermostaatkranen);doucheglijstangset 

 standaard douchekruk of-stoel; 

 verhoogde toiletpot, hangend toilet, tweede toilet en wandbeugels; 

 centrale verwarming, zonwering 

 wasdroger, vaatwasser en magnetron 

 

 
Algemene voorziening 
 

 commerciële diensten, zoals 

 schoonmaakdienst, 

 wasserette/stomerij of 

 boodschappenbezorgdienst van een supermarkt 

 diensten zonder winstoogmerk, zoals 

  het restaurant van een verzorgingshuis waar 

 buurtbewoners tegen een geringe vergoeding kunnen 

 eten 
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Algemene voorziening 

Definitie algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, 

zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, 

persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, 

toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning; – 

AMHK: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

als bedoeld in artikel 4.1.1 

• Dagbesteding?  

• Hulp bij huishouden? 

Art 2.1.3.2 In de verordening wordt in ieder geval bepaald: a. op welke 

wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor 

een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd 

wonen of opvang in aanmerking komt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Wijkteam, gebiedsteam, eilandteam… 
 

 Bestrijding eenzaamheid bij 65+ maar ook 65-!  

  Er is zelfs aangetoond dat chronische eenzaamheid even 

schadelijk is als het roken van vijftien sigaretten per dag.’ 

 Wijkteam moet eenzaamheidsproblemen zien op te 

lossen in samenwerking met … 

 Ondersteuning mantelzorg moet beter 

 

 Voorbeeld mevrouw in rolstoel, voedselbank  

   Maatwerkvoorzieningen Wmo  

►begeleiding 

► Persoonlijke verzorging  

    > voor niet-lichamelijke beperkingen  

► Kortdurend verblijf 

► Huishoudelijke hulp 

► Woningaanpassingen 

► Hulpmiddelen 

► Vervoersvoorzieningen  



4 

 

 
Individuele voorzieningen Jeugdwet  

 

Ook pgb mogelijk voor: 

 Begeleiding  

 Persoonlijke verzorging 

 Kortdurend verblijf  

 Jeugdzorg (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning) 

 Behandeling 

 Kinderbeschermingsmaatregel 

 

Geen pgb wel zorg in natura  mogelijk voor:  

 jeugdreclassering 

 gesloten jeugdzorg met machtiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg op school nodig? Om wie gaat het?  

 
Het samenwerkingsverband kan ondersteuning 
bieden aan school  
- Maak  persoonlijk plan voor zorg voor thuis en school  

- Begeleiding bij huiswerk, reizen (naar school) enz. 

- Stumass, Capito   

- Voor extra zorg: school maakt ontwikkelingsperspectief  

Overleg “is op overeenstemming gericht”, maar school beslist 

over plaatsing. Zie inzet Iederin voor meer rechten van ouders. 

- Filmpje ‘passend onderwijs in de praktijk’ 
 

 

 
Eigen bijdragen 

 Wmo:  

 maximaal 100% kostprijs product 

 Minima soms tot 130% norminkomen vrijgesteld  

 Jeugdwet:  geen eigen bijdragen  

 Zorgverzekeringswet: geen eigen bijdrage 

 Wet langdurige zorg:  

 intramuraal max €2301 per maand  

 Extramuraal max €701 per maand  

 Zorgverzekeringswet eigen risico €385 per jaar 

 Wat doet u als men omdat men eb/er niet wil/kan 

betalen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/ontwikkelingsperspectief/
https://iederin.nl/nieuws/17878/versterk-inbreng-van-ouders-bij-passend-onderwijs/
https://iederin.nl/nieuws/17878/versterk-inbreng-van-ouders-bij-passend-onderwijs/
https://iederin.nl/nieuws/17878/versterk-inbreng-van-ouders-bij-passend-onderwijs/
https://iederin.nl/nieuws/17878/versterk-inbreng-van-ouders-bij-passend-onderwijs/
https://www.youtube.com/watch?v=vbxtcgq26D4&feature=youtu.be
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Wat doet PerSaldo: 
 

 

 

 

 Doorstart ambassadeursproject 

 Werving start weer op (ambassadeurs@pgb.nl) 

 Ontwikkelingen nieuw trekkingsrecht portal 

 Procedure afgesproken voor gemeenten die in strijd met de wet 

handelen 

 Melden bij ministerie VWS 

 Waarschuwende brief naar gemeente 

 Onderhandelingen met VNG over trainen/voorlichten gemeenten 

 

 

 

 

 
Bedankt voor uw aandacht 
 

Contactgegevens Per Saldo 

www.pgb.nl,  info@pgb.nl ,  0900- 742 48 57, Twitter @persaldo95  

 

Wilt u voor uw groep, organisatie of wmoraad  

een presentatie, bel of mail:       

Hans van der Knijff  h.vdknijff@pgb.nl   06-52058866   

 Twitter @hansvderknijff 

 Linkedin 

 Facebook  
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