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Klop Klop,  
waar 
moet  
iK zijn?
Het juiste loket voor langdurige zorg
De verantwoordelijkheid voor langdurige zorg en ondersteuning ligt vanaf  

1 januari voor een belangrijk deel bij de gemeente. Waar kunt u straks op rekenen 

en bij wie moet u zijn? De belangrijkste veranderingen op een rij. 

tekst ARNOUD KLUITERS beeld ANNEmARIE KLEywEgT

WAAROM 
VeRANdeRt de 
ZORG eIGeNlIJk?

Nederland vergrijst in hoog tempo. Dat 

 betekent dat de vraag naar (langdurige) zorg 

toeneemt. Om daaraan te kunnen voldoen, is 

het nodig om de organisatie van de zorg aan 

te pakken. Bovendien past de manier waarop 

de zorg nu is geregeld, niet meer bij hoe 

 mensen hun oude dag willen invullen. Ze willen 

zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarom 

zorgt de verantwoordelijke staatssecretaris Van Rijn via de gemeen-

ten dat mensen meer zorg op maat krijgen. 

NIeuWe Wet, NIeuWe NAAM
Het kabinet gaat de hulp en ondersteuning voor mensen die 
 langdurig zorg nodig hebben, op een andere manier organiseren. 
Nu vergoedt het Rijk deze kosten nog via de Algemene Wet 
 Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Op 1 januari 2015 houdt de AWBZ 
op te bestaan en komt er een tweedeling: zware zorg en lichtere 
vormen van zorg. De zware (instellings)zorg voor de kwetsbaarste 
ouderen en gehandicapten wordt ondergebracht in de nieuwe Wet 

langdurige zorg (Wlz), die het Rijk nog altijd 
financiert. Lichtere vormen van zorg worden 
voortaan zo lang mogelijk thuis aangeboden. 
Aanspreekpunten hiervoor worden de zorg-
verzekeraars en de 
 gemeenten. 

INteNsIeVe ZORG 
blIJft
Onder de Wlz vallen 
kwetsbare ouderen en 
mensen met een (chronische) beperking die 
blijvend 24 uur per dag intensieve zorg en/of 
permanent toezicht nodig hebben. Dat zijn 
mensen (oud en jong) met een lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke beperking, of 
met een psychische stoornis. 
Andere zorgvragers, ook ouderen, blijven 
voortaan zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen. Dat is het nieuwe uitgangspunt. 
 Partners of inwonende kinderen helpen 
 gewoon mee voor zover mogelijk, en ook 
wordt gekeken welke rol het overige sociale 
netwerk kan spelen. Misschien kunnen 
 buren, familieleden en vrienden een handje 
toesteken? Zij zijn overigens niet verplicht 
om hulp te bieden.
Is er niemand die kan of wil helpen, dan kan 
worden gekeken of voor bepaalde klussen 
vrijwilligers kunnen worden ingezet, zoals 
klussen in huis, vervoer of leren met de com-
puter om te gaan. Lukt dat allemaal niet of is 
het niet voldoende, dan biedt de gemeente 

hulp. Bij ondersteuning via de gemeente kan het gaan om hulp bij 
het huishouden, vervoer en bijvoorbeeld maaltijdservice. Voor 
 persoonlijke verpleging en verzorging kunt u voortaan bij uw 
 zorgverzekeraar terecht. Dit valt onder het basispakket en is gratis. 

Het eigen risico is hier niet van toepassing 
en er geldt ook geen eigen bijdrage. 

WMO 2015: GeMeeNte IN ActIe
De nieuwe verantwoordelijkheden van  
de gemeenten staan in de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het 

doel van de wet is dat mensen zelfstandig moeten kunnen blijven 
meedoen in de samenleving. Er zijn ook wat taken aan toegevoegd 
die overgaan van de AWBZ naar de Wmo 2015:
•  Ondersteuning bij zelfredzaamheid. Begeleiding thuis bij dage-

lijkse taken, zoals het voeren van het huishouden, het bijhouden 
van administratie en het aanbrengen van structuur in de dag. 

•  Dagbesteding. Activiteiten waarbij in groepsverband structuur en 
een zinvolle dagbesteding worden geboden. 

•  Beschermd wonen en opvang aanbieden voor mensen met een 
psychiatrische stoornis. Het bieden van een veilige en 
 afgeschermde woon- en leefomgeving, of het bieden van  structuur 
in de omgeving. 

•  Ondersteuning van mantelzorgers. Zodat zij kunnen rekenen op 
hulp wanneer dit nodig is. 

•  Ondersteuning van cliënten voor onder andere de preventieve 
zorg, zorg en welzijn, wonen, werk en inkomen, logeeropvang en 
kort verblijf. 

HIeR kuNt u VANAf 1 JANuARI 
OP RekeNeN
Ontvangt u op dit moment zorg en ondersteuning uit de 

Wmo? Dan krijgt u die vanaf volgend jaar nog steeds. Wel is het zo 

lichtere vormen 
van zorg worden 
voortaan zo lang 

mogelijK thuis 
aangeboden

dOssIeR
HulP 

GeZOcHt
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dat iedere gemeente de hulp in 2015 an-

ders gaat  organiseren. Als dit voor u gevol-

gen heeft, neemt de gemeente contact met u 

op om de situatie te onderzoeken. Beslist uw ge-

meente na het onderzoek dat uw ondersteuning wij-

zigt? Dan moet uw gemeente u van tevoren op de hoog-

te stellen en u de tijd geven om deze wijzigingen op te vangen. 

Bijvoorbeeld door zelf oplossingen te regelen het sociale netwerk in 

te zetten. Gebruikelijk is dat hiervoor een termijn van zes weken 

wordt aangehouden. ANBO weet uit  onderzoek dat veel mensen 

geen hulp kunnen of durven vragen. Gemeenten hebben ook een rol 

en moeten mensen helpen om hun sociale netwerk uit te breiden en 

zonodig te  activeren. 

Bent u een nieuwe Wmo-cliënt? Voor een ondersteuningsvraag kunt 

u zich melden bij de gemeente. De gemeente is wettelijk verplicht 

om te onderzoeken wat uw situatie precies is. Hiervoor gaat u in 

gesprek met een consulent of vertegenwoordiger binnen uw 

 gemeente. Dat kan thuis, maar ook op een andere locatie.  

De  consulent bekijkt wat uw persoonlijke situatie is, beoordeelt of u 

zelfstandig kunt meedoen in de maatschappij en of u zichzelf kunt 

redden. Op anboraadendaad.nl gaan we dieper in op dit onderwerp.

Krijg ik als Wmo-gebruiker straks dezelfde hulpmiddelen  vergoed? 

Ja, u krijgt de hulpmiddelen nog vergoed voor de termijn waar-
binnen uw indicatie geldt. De gemeente onderzoekt daarna samen 
met u welke hulpmiddelen nodig zijn of blijven, maar zal wel eerst 
nagaan wat u nog zelf kunt – eventueel met behulp van anderen uit 
uw omgeving. 

Mijn indicatie voor verpleging en verzorging uit de AWBZ loopt tot 

eind 2015. Verandert mijn situatie per 1 januari? 

Als uw indicatie voor AWBZ-zorg in 2015 doorloopt, houdt u tot 
 uiterlijk 31 december 2015 recht op die zorg. Op 1 januari 2016 
 vervallen alle indicaties, met uitzondering van de indicaties voor 
beschermd wonen. Daarvoor geldt een overgangstermijn van ten 
minste vijf jaar.

Blijf ik dezelfde huishoudelijke hulp/persoonlijk verzorger  houden?

Dat hangt ervan af of de gemeente met dezelfde organisatie of 
 persoon blijft samenwerken en wat de gemeente opneemt in haar 

nieuwe Wmo-verordening. Dit kan dus 
 verschillen per gemeente. In de loop van 2015 
wordt duidelijk hoe dit gaat lopen en wat er 
gebeurt in de jaren die volgen. U weet dan ook 
welke invloed de veranderingen hebben op uw 
persoonlijke situatie.

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) 

van de gemeente op grond van de Wmo. Wat 

kan ik verwachten? 

Met een pgb kunt u zelf de benodigde zorg of 
ondersteuning inkopen. Voor mensen met 
een pgb verandert er wel het een en ander. Zo 
wordt vanaf 2015 het budget niet meer recht-
streeks overgemaakt op uw bankrekening. De 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het 
geld en betaalt namens de gemeente de reke-
ningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. 
Daarnaast zijn de voorwaarden aangescherpt 
om voor een pgb in aanmerking te komen.  
U moet het budget goed kunnen beheren én 
er goede en veilige ondersteuning van  kunnen 
inkopen. U kunt altijd, onder voorwaarden, 
kiezen voor een pgb of zorg in natura. Op 
www.anboraadendaad.nl gaan we dieper in 
op dit onderwerp.

Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wmo? 

Ja. De hoogte is afhankelijk van...
... het aantal personen in uw huishouden; 
... uw leeftijd; 
... het verzamelinkomen van u en uw partner; 
... de zorg, hulp en voorzieningen die u krijgt; 
... de gemeente waar u woont. 

Wordt ook mijn vermogen meegerekend om 

de hoogte van de eigen bijdrage te bepalen?

Dat mág wel, maar hoeft niet. Er zijn regels 
voor de hoogte van de eigen bijdrage. Méér 
vragen mag niet. Gemeenten mogen wel 
een lagere eigen bijdrage vragen. 

Gaan verschillende gemeenten de zorg- en 

ondersteuningstaken verschillend uitvoeren? 

Elke gemeente heeft eigen regels, gebaseerd 
op hoe zij u het beste denken te kunnen 
 ondersteunen. Daarnaast is iedere situatie 
anders. Maar u wordt niet overgeleverd aan 
de willekeur van de gemeente, want er 
 gelden wel basisregels. 

Hoe helpt de gemeente mij bij een aanvraag 

voor zorg of ondersteuning? 

De gemeente moet cliëntondersteuners 
 aanbieden. Hun ondersteuning is volledig 
onafhankelijk van het besluit dat de 
 gemeente uiteindelijk neemt over een 
 aanvraag of het bieden van een oplossing. 
Voorop staat dat u zelf mag kiezen door wie 
u zich laat ondersteunen. 

dIt kAN ANbO VOOR u  
betekeNeN
Door alle wetsveranderingen is het begrijpelijk 

dat u zich afvraagt hoe ondersteuning er in de nieuwe 

 situatie uit zal zien. Met alle nieuwe regels is het moeilijk 

om door de bomen het bos nog te zien. ANBO helpt u een 

weg te vinden in het woud van al die wetten en regels. We 

helpen u bijvoorbeeld met het goed voorbereiden op het 

belangrijke  gesprek met de gemeenteconsulent. Daarna 

stapt u met meer zelfvertrouwen het gesprek in. 

Neem eens een kijkje op www.anboraadendaad.nl voor 

antwoorden op veel vragen rondom de veranderingen in 

de zorg. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij of 

hebt u behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact 

 opnemen met de ANBO Raadslijn, tel. (0348) 46 66 88,  

op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur. U kunt de 

Raadslijn natuurlijk ook mailen of schrijven.  

De kans is groot dat we u op die manier 

goed kunnen helpen. Is dat niet het 

geval, dan brengt de Raadslijn u in 

contact met een van de speciaal  

hiervoor  opgeleide ANBO-

consulenten. Op locatie, 

bijvoorbeeld bij u thuis, 

geeft hij of zij u kundig 

advies. U kunt ook een ANBO-

voorlichtings bijeenkomst 

bezoeken. Vraag bij uw eigen 

afdeling na of een  dergelijke 

 bijeenkomst wordt 

 georganiseerd. 

of u dezelfde 
huishoudelijKe 

hulp houdt, hangt 
af van de gemeente


