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Doel 

 

Burgers helpen om:  

 

• om zo lang mogelijk zelfstandig thuis* te kunnen blijven 
wonen 

     en  

• deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

 

* Thuis betekent niet dat het altijd om hetzelfde huis gaat. 
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Melding 

• Bij team Wmo-voorzieningen of het Extern Gebiedsteam van 
gemeente 

 

• Kan schriftelijk, telefonisch, via email 

 

• Onafhankelijke cliëntondersteuning via MEE 

 

• U kunt een Persoonlijk plan indienen (binnen 7 dagen)  

  

• Huisbezoek 
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Kijken naar 

1. Had de hulpvraag voorkomen kunnen worden? 

2. Wat kan iemand nog zelf doen? 

3. Kan gebruikelijke hulp volstaan? 

4. Kan de sociale omgeving bijdragen? 

5. Kunnen andere voorliggende (wettelijke) voorzieningen 

ingezet worden? 

6. Kunnen algemeen gebruikelijke voorzieningen gebruikt 

worden? 

7. Kunnen algemene voorzieningen ingezet worden? 

8. Zijn maatwerkvoorzieningen noodzakelijk? 

 

 

 
 

Wmo 2015 



Gebruikelijke hulp 

Hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van de 

echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere 

huisgenoten.  

 

Gaat over taken in het gezamenlijke huishouden, de 

administratie, schoonmaken, elementaire zorgtaken, bezoek 

aan familie/instanties/arts, etc. 
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Sociale omgeving 

• Netwerk van familie, buren, vrienden en kennissen in de 
directe omgeving. Deze zijn mogelijk bereid om (een deel 
van) de ondersteuning te bieden, zoals het doen van de 
boodschappen of kleine klussen.  

 

• Onder sociale omgeving valt ook mantelzorg.  
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Andere wetten 1 

 Zorgverzekeringswet  

• Verzekeren bij een zorgverzekeraar is verplicht  

Medisch noodzakelijke zorg: 

• Geneeskundige zorg in ziekenhuizen, huisartsen en andere 
erkende zorgaanbieders 

• Ziekenvervoer 

• Medicatie 

• Alarmering 

• Bepaalde hulpmiddelen, zoals een kunstgebit of gehoorapparaat 

• Persoonlijke verzorging en verpleging via de wijkverpleegkundige 

• Paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek) 
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Andere wetten 2 

  Wet Langdurige Zorg 

• Loopt via Zorgkantoor en CIZ 

 

• Regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare mensen, 
mensen met een beperking en mensen met een psychische 
aandoening. 

 

• Als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is. 

  

• Kan bij verblijf in een zorginstelling, maar als de situatie dit 
toelaat ook thuis. 
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Algemeen gebruikelijk 

Als de voorziening: 

• niet alleen is bedoeld voor iemand met een beperking; 

• voor iedereen gewoon te koop is bij bedrijven of winkels; 

• in prijs vergelijkbaar is met soortgelijke producten; 

• voor personen zonder beperkingen in een financieel 
vergelijkbare positie tot een normaal 
aanschaffingspatroon gerekend kan worden. 

 

 
 Wmo 2015 



Algemene voorziening 

• Is voor iedere inwoner van de gemeente beschikbaar.  

• Er kunnen wel grenzen gesteld worden, zoals een bepaalde 
leeftijd. 

• Bijvoorbeeld een maaltijdservice, boodschappendienst of 
activiteiten in een buurthuis.  

• De gemeente kan een bijdrage in de kosten vragen. U betaalt 
deze bijdrage direct aan de uitvoerende organisatie.  
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Maatwerkvoorzieningen 

• Huishoudelijke hulp 

 

• Rolstoelen 

 

• Vervoer 

 

• Woningaanpassingen 

 

• Begeleiding / Dagbesteding 
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Hoe? 

• Zorg in natura 

– De zorg of de voorziening wordt geleverd door een 
organisatie waarmee de gemeente een contract heeft 

 

• Persoonsgebonden budget (Pgb) 

– Geldbedrag om zelf de zorg of de voorziening in te kopen 
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Pgb 1 

• Voorwaarden: 

– De cliënt moet op eigen kracht of met hulp voldoende in 
staat zijn om de aan een pgb verbonden taken op 
verantwoorde wijze uit te voeren. 

– De cliënt kan gemotiveerd aangeven dat hij de 
maatwerkvoorziening als pgb wenst te ontvangen. 

– Vooraf een pgb-plan indienen.  

– Moet besteed worden aan het doel waarvoor het is 
verstrekt.  

– De ondersteuning moet van goede kwaliteit zijn.  
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Pgb 2 

• Een pgb is nooit meer dan wat zorg in natura voor de 

gemeente zou kosten. 

• Is voor zo ver nodig inclusief onderhoud en 

verzekering. 

• Voor zorgverleners loopt de uitbetaling via de SVB. 

• Verschillende tarieven: 

 - zzp: 90% van het tarief ‘zorg in natura’; 

 - sociaal netwerk:  

oMinimumloon + vak. toeslag 

oVrijwilligersvergoeding  
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Huishoudelijke hulp 

•  Schoon en leefbaar huis 

•  uren 

•  Grote Schoonmaakregeling  

 

 

 
 

Wmo 2015 



Rolstoelen 

• Handbewogen 

     Voor permanent gebruik. Niet voor incidenteel. 

 

• Elektrisch 
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Vervoer 

• Regiotaxi (Versis) 

     Als iemand geen gebruik kan maken van het Openbaar   

     Vervoer 

• Scootermobiel 

     Voor gebruik rondom de woning bijv. als iemand niet kan 

     fietsen 

• Aangepaste fiets 

• Taxikostenvergoeding 

     Als Regiotaxi niet mogelijk is 

• Aanpassingen auto 

     Als andere mogelijkheden geen oplossing bieden 
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Regiotaxi (Versis) 

• Vervoer van ‘deur tot deur’. 
• Maximum van 25 km enkele reis.  
• Voor puntbestemmingen geldt geen maximum.  
      In ‘s-Hertogenbosch: NS Station, Winkelgebied centrum en   
      Ziekenhuis Jeroen Bosch. In Tiel: Ziekenhuis Rivierenland. 
• Maximaal aantal kilometers per jaar waarvoor tegen het 

tarief van het Openbaar Vervoer gereisd kan worden: 
     - 2.640 km  
     - 1.320 km als er naast de Wmo vervoerspas ook een  
        indicatie is voor een andere maatwerkvoorziening voor  
        vervoer (bijv. een scootermobiel) 
• Verdere bestemmingen gaan via Valys. 
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Woningaanpassingen 

• Vanaf € 7.500,-- geldt verhuisplicht, tenzij ……. 

 

• Verhuiskostenvergoeding maximaal € 5.000,--     

     Geldt niet bij verhuizingen vanwege ‘normale’  

     gebeurtenissen, zoals verhuizen naar een seniorenwoning. 
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Verhuisplicht 

Gemeente moet kijken naar: 
– De aanwezigheid van aangepaste of eenvoudig aan te 

passen woningen 
– Kostenvergelijking tussen aanpassen en verhuizen 
– Woning moet binnen medisch aanvaardbare termijn 

beschikbaar zijn 
– Sociale omstandigheden 
– Afstemming met andere voorzieningen 
– Werksituatie 
– Verandering in woonlasten 
– Wooncomfort 
– Is de cliënt huurder of eigenaar van de woning? 
– De wil van de cliënt om te verhuizen 
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Begeleiding 

Gericht op het zo zelfredzaam mogelijk kunnen (blijven) 

meedoen op het moment dat dit (even) niet geheel zelfstandig 

lukt en/of het sociale netwerk en/of algemene voorzieningen 

dit niet (volledig) kunnen bereiken. 

 

Soorten: 

• individueel 

• Groep (dagbesteding) 
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Begeleiding individueel 

Kan bestaan uit:  

• helpen plannen van activiteiten,  

• regelen van dagelijkse zaken,  

• nemen van besluiten en  

• helpen structureren van de dag. 
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Begeleiding groep/dagbesteding 

Bedoeld voor het structureren van de dag. 

Kan bestaan uit: 

• bieden van een dagprogramma; 

• bieden van activiteiten om zelfredzaamheid, het vermogen 
om kennis op te nemen en te verwerken en vaardigheden 
zoveel mogelijk te handhaven; 

• opvangen van gedragsproblematiek.  

  

Bij groepsbegeleiding kan zo nodig ook vervoer geïndiceerd 
worden naar de locatie waar de begeleiding plaatsvindt. 
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Mantelzorg 

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of 
vrienden.  

Het is geen gebruikelijke hulp en ook geen vrijwilligerswerk! 

 

De SWB biedt verschillende activiteiten voor mantelzorgers zoals: 

- lotgenotengroep 

- themabijeenkomsten met deskundigen 

- alzheimer café 

- wandelgroepje 

- jaarlijkse mantelzorgdag 

Daarnaast: 

- dementieconsulent vanuit de ketenzorg dementie en  

- respijtzorg door STMR 
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Mantelzorgcompliment 

Voorwaarden: 

• minimaal 3 maanden aaneengesloten; 

• minimaal 8 uur in de week; 

• Onbetaald. 

 

 

Bedrag: € 100,00 

Wordt uitbetaald aan zorgvrager 

Aanvragen bij gemeente in oktober en november 
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Eigen bijdrage Wmo 2019 

• Alleen voor maatwerkvoorzieningen (ook als pgb) 
zolang u ervan gebruik maakt. 

 

• Loopt via het CAK. 

 

• Per periode van 4 weken: € 17,50 ongeacht het 
aantal voorzieningen waarvan u gebruik maakt. 

 

• Geen eigen bijdrage als u getrouwd bent of een 
partner heeft en minimaal één van u heeft de AOW-
leeftijd nog niet bereikt.  
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Eigen bijdrage Wmo 2020 

Veranderingen t.o.v. 2019: 

 

• Ook voor een aantal algemene voorzieningen, maar 

het kan zijn dat de gemeente hiervan afziet. 

 

• Per maand: € 19,00. 
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VRAGEN?  
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