Zelf doen wat kan en
ondersteuning waar
moet.

Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes
Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de
ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben.

De zes Drechtsteden bestaan uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Sliedrecht
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Wat verandert er voor u?
De belangrijkste verandering is dat de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten) verdwijnt en overgaat in de Wmo, de
Wet langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Voor ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding en vervoer voor de
begeleiding moet u vanaf 1 januari 2015 bij de gemeente of de
Sociale Dienst Drechtsteden zijn.

Wat kunt u zelf?
In de nieuwe Wmo is uw sociale netwerk een belangrijke basis.
Een sociaal netwerk is een kring van mensen waarmee u regelmatig contact heeft. Dat kunnen vrienden, familie, buren of kennissen zijn, maar ook vrijwilligers waar u een goed contact mee
heeft of kunt opbouwen. Familie en vrienden zijn vaak al lang
met elkaar verbonden en staan dichtbij u. Het is daarom goed om
te kijken of er mensen in uw directe omgeving zijn die u kunnen
ondersteunen of bij wie u uw verhaal kwijt kunt en met wie u ervaringen kunt uitwisselen.
Heeft u geen sociaal netwerk dat kunt u altijd een beroep doen
op vrijwilligers en waar nodig op professionele ondersteuning. Als gemeenten gaan we er alles aan doen om een groot
aantal gemotiveerde vrijwilligers te werven, ze op te leiden en
te ondersteunen. Ook zorgen we voor de ondersteuning van
mantelzorgers.

Het uitgangspunt is dat u als inwoner zo lang mogelijk
zelfstandig blijft wonen en zo weinig mogelijk professionele
ondersteuning nodig heeft.
Redt u het thuis niet meer alleen? Dan gaat de gemeente samen
met u onderzoeken of de oplossing wellicht dichtbij huis
gevonden kan worden, door bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers of professionals van een welzijnsorganisatie bij u in de buurt. Ook kunt u denken aan eenvoudige hulpmiddelen, zoals een
aanpassing in uw woning.

Welzijnsorganisatie
Een welzijnsorganisatie is een organisatie voor
mensen die tijdelijk of voor langere tijd niet op eigen
kracht verder kunnen. Omdat ze een probleem hebben, een gemis of een beperking. Of omdat ze ergens
over piekeren, zich zorg maken of eenzaam zijn. Het
kan gaan om tijdelijke lichte ondersteuning door
bijvoorbeeld een ouderenadviseur, of een maaltijdvoorziening voor mensen die niet zelf voor hun eten
kunnen zorgen. Bij welzijnsorganisaties werken
mensen die daar in dienst zijn, maar ook vrijwilligers.
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Uitgangspunt
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Algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen
Kunt u niet zonder professionele hulp dan biedt de gemeente passende ondersteuning in de vorm van algemene voorzieningen
en maatwerkvoorzieningen.

Bij Algemene voorzieningen gaat het om, informatie,
advies, maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning,
vrijwilligersondersteuning en het werk van sociaal raadslieden. Denk bijvoorbeeld aan een klussendienst, een was- en
strijkservice, sociaal vervoer (bijvoorbeeld de Seniorenbus
in Zwijndrecht of de PlusBus in Dordrecht), sociaal-culturele
voorzieningen of de opvang voor dak- en thuislozen.

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen die professionele
ondersteuning voor u op maat bieden. Het gaat dan om
zwaardere ondersteuning als uw eigen netwerk en de inzet
van vrijwilligers niet voldoende zijn. We onderscheiden vier
soorten maatwerkvoorzieningen:

Voor vragen over de algemene voorzieningen of over het
sociaal wijkteam kunt u terecht bij uw eigen gemeente, via de
contactgegevens onderaan.

Publieksversie beleidsplan Wmo 2015 | pagina 4

De vier soorten maatwerkvoorzieningen
Opvang en beschermd wonen:

Thuisondersteuning:

Voor inwoners die zichzelf niet kunnen handhaven in de samenleving door psychische
of psychosociale problemen. Dit kan bijvoorbeeld een beschermd wonen voorziening zijn
waar mensen met forse psychische of psychosociale problemen vaak voor langere tijd wonen,
maar het kan ook gaan om een Blijf van mijn
lijf huis voor vrouwen die te maken hebben met
huiselijk geweld.

De huishoudelijke ondersteuning en woonvoorzieningen, die nu al in de Wmo vallen,
en individuele begeleiding. Dit is de ondersteuning van inwoners bij het leggen en
onderhouden van contacten of bij het aanbrengen van structuur in de dag, zelf geld beheren of het bijhouden van de administratie.
Bij thuisondersteuning betrekken professionals de mantelzorgers altijd actief.

Dagbesteding/activering:

Logeervoorziening:

Hierbij gaat het om ontmoeting en activering
van inwoners, passend bij hun mogelijkheden.
Er is een verschillend aanbod voor verschillende groepen. Dagbesteding/activering zorgt er
ook voor dat mantelzorgers wat tijd krijgen om
andere dingen te doen.

hier wordt iemand die altijd toezicht en verzorging nodig heeft tijdelijk verzorgd en ondersteund, zodat de mantelzorger de gelegenheid
heeft om uit te rusten en te herstellen.
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Sociale Dienst Drechtsteden
De maatwerkvoorzieningen worden in de regio Drechtsteden bij
de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) georganiseerd.
Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan meldt u zich bij de SDD.
Een Wmo-consulent van de SDD gaat uw melding onderzoeken.
De SDD gaat hiervoor met u in gesprek en onderzoekt waar u
behoefte aan heeft, kijkt naar uw persoonlijke situatie en naar
uw voorkeuren. Wat kunt u zelf en wat zijn de mogelijkheden
voor mantelzorg? Kan uw familie of iemand anders uit uw
omgeving u wellicht helpen om tot een verbetering van de
situatie te komen? Het onderzoek vindt altijd plaats in
samenspraak met u en waar mogelijk met een mantelzorger of
iemand anders uit uw omgeving. Dit kan ook een cliëntondersteuner zijn. Een cliëntondersteuner is kosteloos en onafhankelijk. Dit onderzoek mag maximaal zes weken duren. Als uit
het onderzoek blijkt dat u inderdaad een maatwerkvoorziening nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen, waarna de SDD
binnen twee weken de beschikking afgeeft.

Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan, maar de uitbetaling verandert per 1 januari. Uw PGB komt in 2015 niet meer

op uw eigen rekening binnen, maar op een bankrekening van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt het trekkingsrecht
genoemd. De rekeningen van de zorgaanbieders stuurt u naar
de SVB. Die controleert of het om de zorg gaat waar u recht op
heeft en betaalt de rekening. Via internet heeft u inzage in uw
budget.

Zorg thuis of zorg in een instelling
Sinds 1 januari 2013 wordt de toegang tot de zorg in een instelling beperkt. Mensen met een relatief lichte zorgvraag komen
niet meer in aanmerking voor zorg in een instelling. Steeds
meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag blijven
daardoor zelfstandig wonen. Hierdoor wonen in de toekomst
steeds minder inwoners met een verstandelijke, lichamelijke
of psychische beperking in een instelling.
Voor mensen met een zware, langdurige zorgvraag blijft het recht op zorg in een instelling wel bestaan. Deze zorg wordt vanaf
2015 ondergebracht in de Wet langdurige zorg.
Als u nu een geldige indicatie heeft voor verblijf in een instelling dan kunt u hier gebruik van blijven maken.
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Wat betekenen deze
veranderingen voor gemeenten?
Gemeenten krijgen meer taken, maar tegelijkertijd minder geld. Dit betekent dat ze op sommige voorzieningen moeten bezuinigen.

Waar kunt u terecht?
Voor vragen over de nieuwe Wmo kunt u
contact opnemen met de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD) of met uw eigen gemeente.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen
met een beperking (ouderen of gehandicapten) die níet in een instelling
wonen. Het doel is mensen zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zo lang
mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen en kunnen blijven
deelnemen aan de samenleving.
Iedere gemeente zorgt per 1 januari 2015 zelf voor een pakket met algemene
voorzieningen, zoals welzijnswerk en algemeen maatschappelijk werk. In
uw gemeente of wijk is verder een sociaal wijkteam of netwerk waarin
verschillende hulpverleners samenwerken. Deze teams hebben ook veel
contact met vrijwilligers in de wijk. Om met minder geld ondersteuning te
kunnen blijven bieden kan het ook zijn dat de groepen mensen die naar de
dagbesteding gaan, iets groter worden gemaakt.
Voor de Wmo-voorzieningen huishoudelijke ondersteuning, vervoer en woonvoorzieningen (zoals bijv. woningaanpassingen) kan het zijn dat de eigen
bijdrage van u als inwoner in 2015 wordt verhoogd. Dit heeft te maken met
zowel landelijke als regionale aanpassingen. Het CAK kan u hierover in het
eerste kwartaal van 2015 nader informeren.

De klantenservice van de
SDD is te bereiken onder het
telefoonnummer: 078-7708910
en via de website
www.wmodrechtsteden.nl.
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Lees dit document online op:
www.commmunicatiedrechtsteden.nl/publieksversie-beleidsplan

Goede zorg en ondersteuning in de Drechtsteden
Alle gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk dat zorg en ondersteuning voor de mensen die
het nodig hebben, blijven bestaan. In 2015 ligt de nadruk van de gemeenten dan ook op continuïteit van
de zorg. Maar de forse bezuinigingen maken het wel noodzakelijk om de zorg in de toekomst anders te
organiseren. Goede zorg en ondersteuning voor minder geld vereist een nieuwe en andere manier van
werken. Hier gaan we in de Drechtsteden samen met Wmo-raden, cliëntenraden, zorg- en welzijnsaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, vrijwilligers en mantelzorgers hard mee aan de slag!
Bent u benieuwd naar de aanpak in úw gemeente? Bezoek de website van uw gemeente of bel uw gemeente.

Vormgeving:
twaalf.nu
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