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Sociaal domein 

Wmo / Jeugzorg / 
Participatiewet 

 

Wat verandert er per 1 januari 
2015? 

 

Hoofdlijnen nieuwe Wmo 

Wmo 2007: 

1. Welzijnswet 

2. Wet voorzieningen Gehandicapten 

3. Hulp bij het Huishouden (HbH) 

 

Wmo 2015: 

1. Wmo 2007 

2. Begeleiding & Dagbesteding 

3. Kortdurend Verblijf (respijtzorg) 

4. Beschermd wonen en opvang 
 

Decentralisatie AWBZ-Wmo 

Taken Wmo: 

• Begeleiding (inclusief dagbesteding) 

• Vervoer van en naar de dagbesteding 

• Kortdurend verblijf (respijtzorg) 

• Cliëntondersteuning 

• Inloop GGZ 

• Maatwerkvoorziening inkomenssteun voor chronisch zieken en 
gehandicapten 

• Niet medische persoonlijke verzorging 

• Beschermd wonen met begeleiding 

• Telefonische hulpdiensten 

• Doventolk 

• Mantelzorgcompliment 

• Wijkteams 
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Hoeveel mensen komen er bij ? 

 Huidig aantal gebruikers Wmo: 

- 1383 hulp bij huishouden 

-   610 rolstoelen 

-   256 trapliften 

-  2274 vervoersvoorzieningen (regiotaxi en scootmobielen) 

-   222 woonvoorzieningen (aantal 2013) 

 

Nieuwe gebruikers Wmo: 

- 373 begeleiding groep 

- 355 begeleiding individueel 

- 101 beschermd wonen 

 

Belangrijke ontwikkelingen: 

- Korting van 25% op nieuwe taken 

 

- Korting van hulp bij het huishouden van 40% 

 

- Functie AWBZ Jeugdzorg (tot 18 jaar) naar de Jeugdwet 

 

- Scheiden van wonen en zorg (vervallen zorgzwaarte- 

      pakketten 1 – 3 per 1-1-2015 en 4 per 1-1-2016), afbouw    
      bedden en vergrijzing drukt op voorzieningen 

 

 

 

 

Jeugdhulp, wat is er nieuw? 

- Ambulante jeugdhulp ; dagbehandeling 

- Residentiële jeugdhulp 

- Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg 

- Hulp en ondersteuning voor jeugdigen met een 
beperking 

- Pleegzorg 

- Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

- Crisishulp 

- Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus) 

- AMHK: ‘Veilig Thuis’ 

 

 

Omvang; inschatting, gebaseerd op 
historisch gebruik 

Jeugdhulpgebruik Landgraaf Provinciale jeugdhulp 
 

Aantal in 
2012 

Ambulante jeugdzorg 145 

Dagbehandeling  30 

Residentiële jeugdzorg  25 

Pleegzorg  55 

Jeugdbescherming ( incl. voogdij) 160 

Jeugdreclassering  50 

Jeugdzorgplus   5 
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Jeugdhulp 
Jeugd-GGZ: 

 

 

 

 

 

AWBZ 

 

Gebruik Jeugd-GGZ binnen Landgraaf 
 

2012 

Vorm Aantal cliënten 

Eerstelijns GGZ 164 

Tweedelijns GGZ 463 

Aantal Jongeren met AWBZ-indicatie 
 

2012 

195 

Achtergrond participatiewet 
- Van financiële ondersteuning naar activering 

(vangnet) 

 

- Eén regeling voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt 

 

- Iedereen optimaal (naar vermogen) mee laten doen 

 

- Realisatie bezuinigingen (ongeveer 20%) 

 

Veranderingen per 1 januari a.s. 

• Instroom WSW beëindigd 

 

• Wajong alleen nog voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 

 

• Wajonger met restcapaciteit naar Participatiewet 

 

• Alle nieuwe gevallen naar de Participatie 

 

 

Afspraken sociaal akkoord 

 125.000 banen voor mensen met 
beperkingen 

 Werkgeversservicepunt (WSP): 
regionaal en subregionaal niveau 

 Instrumentarium uitgebreid: 
loonkostensubsidies.  
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Enkele cijfers 

Aantallen (2013) 

-Huidig aantal WWB   1000 

      Wsw     606 
        Wajong   836  

-Voor Landgraaf in totaal:  2442  

-Verwachte totale nieuwe instroom 

   45 klanten op jaarbasis 

 

Wat willen we bereiken 

- Vergroten van participatie van inwoners 

 

- Versterken van het eigen netwerk rondom 
hulpvrager/gezinnen, waardoor professionele inzet 
minder snel nodig is;  

 

• Inzetten op vroegsignalering en preventie via de 
bestaande kanalen zoals de ouderenadviseurs, 
jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en  het 
jongerenwerk; 

 

- Verbeteren ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers 

 

- Benutten van bestaande structuren icm innovatie 
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Integrale toegang 

 Centrale toegang KCC gemeente en op 
wijkniveau via Wijkpunt 

 Wijkteams 

 Samenstelling: Radar, Meander, Levanto, MEE, 
Bureau Jeugdzorg, gemeente en Welsun 

 2015 ervaringsjaar 

 Doelgroep: mensen met een (hulp)vraag 

Slimme arrangementen 

 van individueel naar collectief en  van professioneel naar 
meer informeel 

 

  waar mogelijk bundeling van doelgroepen 

 

 niet alleen inzetten op mensen met ondersteuningsvraag, 
maar ook op mensen in de wijk die iets kunnen betekenen 
voor een ander.  

 

 aandacht voor preventie/vroeghulp/vroegsignalering, bijv.  
wijkgerichte gezondheidsbevordering, valpreventie; 

 

 

Thema’s slimme arrangementen 

 Wijkpunten Heereveld, Harmoniezaal, de 
Dormig, Calshof; 
 

 Digitale hulpverlening op afstand; 
 

 Wijkbelbus; 
 

 Digitaal buurt-/wijkplatform: Elise; 
 

 Valpreventie/algemeen bewegingsaanbod/Park 
ter Waerden; 
 

Wijkpunten (1) 

 informatie en advies  
 

 ontmoeting  
 

 dagbesteding 
 
 uitvalsbasis sociaal wijkteam  
 
 Regie op voorzieningen in de wijk 
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Wijkpunten (2) 

 ruimte voor sociaal-café-functie/laagdrempelige 
ontmoetingsplek; 

 goed bereikbaar; 

 ruimte voor dagactiviteiten; 

 zo mogelijk i.c.m. al bestaande voorzieningen; 

 waar mogelijk een winkel met beperkt aanbod; 

 zonder veel investeringen te benutten als 
wijkpunt 

 goede spreiding over Landgraaf; 

 


