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Waar gaan we het over hebben?
• Doelstellingen WMO

• Procedure 

• Het onderzoek / KTG

• Afwegingskader

• Eigen Kracht

• Gebruikelijke hulp

• Mantelzorg

• Sociaal netwerk

• Algemene voorziening en 
gebruikelijke voorzieningen

• Maatwerkvoorziening

• Vervoer

• Hulpmiddelen

• Woningaanpassingen

• Zorg in Natura of PGB

• Procedure 
maatwerkvoorzienignen

• Respijtzorg

• Tips



Doelstellingen WMO

Doelstelling 1:

Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de 
participatie van personen met een beperking of 
met chronische psychische of psychosociale 
problemen zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving



Doelstellingen WMO

Doelstelling 2.

Bieden van beschermd wonen en opvang



Doelstellingen WMO

Doelstelling 3.

• Bevorderen van sociale samenhang

• Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 
door:

➢Algemene voorzieningen

➢Maatwerkvoorzieningen

• Voorkomen en bestrijden huiselijk geweld

➢Veilig Thuis



Procedure maatwerkvoorziening

1. Melding: vormvrij (telefonisch, internet, formulier)

2. Zo spoedig mogelijk onderzoek (laten instellen)

3. Wijzen op gratis clientondersteuning onafhankelijk

4. Mogelijkheid ‘persoonlijk plan’ binnen 7 dagen. 

5. Formats: 
https://www.zorgverandert.nl/toolkit/keukentafelgesprek-format-voor-een-persoonlijk-plan.

https://www.zorgverandert.nl/toolkit/keukentafelgesprek-format-voor-een-persoonlijk-plan




Het onderzoek

• Keukentafel gesprek

• Aanvullend:

➢Dossier onderzoek

➢Overleg met professionals

➢Medisch adviseur

➢Bouwkundig onderzoek

➢Ergonomisch onderzoek

➢Rijlessen



Het onderzoek

• Behoeften

• Persoonskenmerken

• Voorkeuren

• Eigen kracht en eigen netwerk oplossingen

• Mantelzorg

• Algemene voorzieningen

• Samenwerking met zorgverzekeraars, welzijn, wonen etc….



Afwegingskader
Artikel 2.3.5.

Indien de cliënt naar het oordeel van het college niet op eigen 
kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met 
gebruikmaking van algemene voorzieningen in staat is tot 
zelfredzaamheid of participatie, beslist
het college tot verstrekking van een maatwerkvoorziening.



Eigen kracht

• Kijk naar mogelijkheden en talenten

• Wat kan iemand zelf regelen?

• Wat kan iemand zelf bedenken?

• Welke taken kan iemand zelf uitvoeren?

• Wat kan iemand zelf betalen?

• Wat kan iemand nog leren?



Gebruikelijke hulp

• Normale, dagelijkse hulp die naar algemeen 

aanvaardbare opvattingen in redelijkheid 
verwacht mag worden van de echtgenoot, 
ouders, inwonende kinderen of andere 
huisgenoten.

• Geen landelijk protocol hiervoor



Mantelzorg

• Ondersteuning – hulp die de gebruikelijke hulp overstijgt

qua omvang, intensiteit en duur.

• hulp, ondersteuning vloeit voort uit de sociale relatie

• Mantelzorg is vrijwillig maar voelt voor de mantelzorger niet

altijd zo

• De balans van de mantelzorger

• Belasting en belastbaarheid



Sociaal netwerk

• Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie

de cliënt een sociale relatie onderhoud.

• Familie, buren, (oud) collega’s, vrienden, kennissen etc

• Kunnen ondersteunend of belemmerend zijn.



Algemene voorziening

• Zonder diepgaand onderzoek toegankelijk

• Toegankelijk voor groepen inwoners met bepaalde

kenmerken of voor alle inwoners

• Intake door organisatie van de “Algemene voorziening”

• Na melding kan verwezen worden naar “Algemene

voorziening”



Algemene voorziening

• Geen aanvraag, geen beschikking nodig

• Andere eigen bijdrage dan voor maatwerkvoorzieningen,

• Geen PGB mogelijk

• Voorliggend op een maatwerkvoorziening



Algemeen gebruikelijke 
voorzieningen

• Cliënt had, ook als deze geen beperkingen had, kunnen 
beschikken over deze middelen.

• Verkrijgbaar in winkel of webshop

• Gangbaar en wordt ook gebruikt door mensen zonder 
beperkingen

• Behoort tot gebruiks-, bestedingspatroon van cliënt



Maatwerkvoorziening

• Keuze voor product of type ondersteuning

• Goedkoopst adequaat

• Hulpmiddel uit kernassortiment

• Collectief Vervoer gaat voor op individueel vervoer

• Groepsbegeleiding gaat voor op individuele begeleiding

• Lichte begeleiding gaat voor gespecialiseerde begeleiding

• Verhuizen gaat voor op een dure woningaanpassing



Vervoer

• Regiotaxi (Omnibuzz)

• Gedeeld vervoer

• Van deur tot deur

• Op afspraak

• Mogelijk met bv rolstoel

• Met instaphulp

• Voor iedereen – tarief boven de norm van het OV

• Voor ouderen – bv boven de 65 – met korting

• Voor mensen met een indicatie



Hulpmiddelen

• Scootmobielen, aangepaste fietsen, rolstoelen, tillift,

douchestoelen

• Contracten met één of meerdere hulpmiddelen leveranciers

• Kernassortiment

• Keuze voor hulpmiddel

• In eigendom (van cliënt of gemeente)

• Of in bruikleen

• Instructie en rijlessen



Woningaanpassingen

• Afspraken met woningcorporaties

• Contracten met leveranciers voor trapliften

• Contracten met aannemers

• Op basis van offerte

• Op basis van rekenprogramma van de gemeente

• Afschrijftermijnen

• Verhuizen



ZIN of PGB

• Bij maatwerkvoorziening

• Informatie over Zorg of Voorzieningen in Natura

- De gemeente heeft contracten afgesloten

• Of een Persoonsgebonden Budget

- Cliënt sluit zelf overeenkomst af

• Gemeente onderzoekt of cliënt voldoet aan de

voorwaarden voor Persoons Gebonden Budget (PGB)



Procedure 
maatwerkvoorzieningen

• Schriftelijke weergave van de uitkomst van het onderzoek

• Einde van de onderzoeksfase

• Start van de aanvraagfase

• Binnen 2 weken besluit – beschikking

• Mogelijkheid van bezwaar en beroep



Respijtzorg

• Logeren kortdurend verblijf in instelling

• Individuele begeleiding thuis

• Vrijwilligers

• Dagopvang

• Wegwijzer: Wegwijzer: Ik zoek vervangende zorg - MantelzorgNL

https://www.mantelzorg.nl/ik-zoek-vervangende-zorg/


Andere wetgeving

• Wet Langdurige Zorg

• Zorgverzekeringswet

• Jeugdwet

• Participatiewet

• Mantelzorgwoning



Tips

• Format ‘persoonlijk plan’

• Bij keukentafelgesprek een familielid, mantelzorger, 
onafhankelijk clientondersteuner via Steunpunt Mantelzorg 
Zuid, MEE, via zorgverzekering.

• Let op: is het een melding of een aanvraag?



Vragen?

Bij individuele vragen kunt u van maandag t/m donderdag 
contact opnemen met Sonja Stevens tel. 06 - 836 68 179 of per
mail s.stevens@mantelzorgzuid.nl

mailto:s.stevens@mantelzorgzuid.nl

