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Zorgkantoren

Zorgverzekeraars

Gemeenten

Sa
m

en
w

er
ki

n
g

sv
er

ba

nd scholen

CL IËNT

Regelt de onder-
steuning van mensen 
met arbeidsvermogen 
bij het vinden van 
(aangepast) werk en 
het krijgen van een 
inkomen.

Regelt dat zoveel mogelijk kinderen 
binnen regulier onderwijs een 
startkwalificatie halen. 
Legt zorgplicht bij scholen om 
voor iedere leerling een passende 
plek te bieden.

Regelt alle ondersteuning, 
hulp en zorg aan jeugdigen 
en ouders bij opgroei- en 
opvoedproblemen, 
psychische problemen en 
stoornissen. Regelt ook 
jeugdbescherming, jeugd-
reclassering, jeugdzorgPlus, 
jeugd-GGz en jeugd-LVB.
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WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING

WET LANGDURIGE ZORG

ZORGVERZEKERINGSWET

Regelt de ondersteuning 
van mensen die niet 
volledig zelf kunnen voor-
zien in hun zelfredzaamheid 
en participatie of behoefte 
hebben aan beschermd 
wonen of opvang.

Regelt de aanspraak 
op zorg voor mensen 
die een blijvende behoefte 
hebben aan permanent
toezicht of 24 uur per 
dag zorg in de nabijheid. 

Regelt medisch 
noodzakelijke zorg en 
in het bijzonder de aan-
spraak wijkverpleging: 
zorg zoals verpleegkundigen 
die plegen te bieden, waar-
bij die zorg verband houdt 
met de behoefte aan genees-
kundige zorg of een hoog 
risico daarop.



• De Wlz richt zich op mensen die blijvend zijn aangewezen   
 op permanent toezicht en/of 24 uur zorg nabij om ernstig   
 nadeel te voorkomen.
• Deze mensen zijn levenslang en levensbreed aangewezen   
 op intensieve, langdurige zorg.
• Vooralsnog is de Wlz niet toegankelijk voor mensen met   
 een psychische stoornis (GGZ).
• Naast verblijf in een instelling ook volledig pakket thuis   
 (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of een persoons-
 gebonden budget (pgb) mogelijk.
• Het betreft hier een recht op zorg.
• Toegang via het CIZ middels een landelijk uniform 
 afwegingskader met puur zorginhoudelijke criteria.
• Indicaties zijn in principe levenslang geldig.
• Naast de Wlz-indicatie geeft het CIZ ook een zorgprofiel af.   
 Deze komen overeen met de zzp’s.
• Er is een lage of hoge eigen bijdrage van toepassing.
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• Nederland kent de zorgverzekeringsplicht.
• Dekt medisch noodzakelijke zorg, gericht op genezing 
 of behoud van lichamelijke- en/of geestelijke functies.
• Ministerie van VWS stelt inhoud basispakket zorg jaarlijks   
 vast. Aanvullend pakket is optioneel.
• Nieuw in de Zvw is de aanspraak Wijkverpleging.
• Dit is ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden,   
 waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan 
 geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.’
• Er is onderscheid tussen toewijsbare zorg (verpleging en   
 verzorging, casemanagement) en niet toewijsbare zorg 
 (o.a. wijkgericht werken).
• Toegang via (HBO) wijkverpleegkundige.
• Niet begrensd in aantal uren, maar aanspraak vervalt indien  
 er toegang is tot de Wlz.
• Onder voorwaarden is pgb-vv (Zvw-budget) mogelijk.
• Ook intensieve kindzorg en palliatief terminale thuiszorg   
 vallen onder de aanspraak Wijkverpleging.
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• Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang   
 mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
• Zelfredzaamheid en meedoen in samenleving is primair de  
 verantwoordelijkheid van mensen zelf.
• Gemeenten moeten beleid maken ter ondersteuning van   
 mensen die niet volledig zelf kunnen voorzien in hun    
 zelfredzaamheid en participatie, of behoefte hebben aan   
 beschermd wonen of opvang.
• Gemeente doet onderzoek naar situatie, behoefte, persoons-
 kenmerken en mogelijkheden (toegang).
• Maatwerk oplossingen kunnen worden gevonden in sociaal  
 netwerk, informele zorg, algemene voorziening en/of - als   
 het niet anders kan - maatwerkvoorziening.
• Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar.
• Pgb is onder voorwaarden mogelijk.
• Gemeente is ook verantwoordelijk voor preventie en    
 aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (via   
 AMHK/Veilig Thuis).
• Voor maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage.
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• Ouders en jeugdige zelf zijn primair verantwoordelijk
 voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen.
• Jeugdhulpplicht: als dit niet vanzelf gaat, is de gemeente 
 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, de uitvoering van de 
 kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
• Ook preventie valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.
• Het uitgangspunt is: 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
• De toegang tot maatwerkvoorzieningen kan bijvoorbeeld 
 worden verleend via een CJG of (sociaal) wijk- of gebiedsteam.  
 Ook kan de huisarts, jeugdarts of een medisch specialist een  
 verwijzing afgeven voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp.
• In beginsel is de gemeente waar de gezagsdrager woont de  
 verantwoordelijke gemeente.
• Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar  
 als deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.
• Onafhankelijke cliëntondersteuning is via de Wmo beschikbaar.
• Pgb is onder voorwaarden mogelijk.
• Voor jeugdzorg geldt per 2016 geen ouderbijdrage meer.
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• Voor mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op,  
 al dan niet tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te voor 
 zien en/of op ondersteuning om aan werk te komen.
• Gemeenten hebben de ruimte om zelf, op lokaal niveau, te 
 bepalen of zij ondersteuning aanbieden en zo ja, welke 
 ondersteuning. Zij kunnen bestaande en nieuwe re-integratie 
 voorzieningen inzetten.
• In zogenaamde ‘werkbedrijven’ overleggen sociale partners, 
 de gemeente en UWV over de ondersteuning van mensen 
 naar werk. In iedere arbeidsmarktregio is een werkbedrijf.
• Een werkgever kan op verschillende manieren ondersteund  
 worden, bijvoorbeeld door professionele begeleiding door 
 jobcoaches, loonkostensubsidie of werkplekvoorzieningen.
• Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen  
 werken, komen er nieuwe beschutte plekken. De Sociale 
 Werkvoorziening sluit naar verwachting in 2040.
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• Uitgangspunt: alle kinderen zitten op een school die past bij  
 hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra onder-
 steuning nodig hebben.
• Ouders kiezen zelf een school voor hun kind. De school waar  
 een kind wordt aangemeld moet een passende onderwijsplek  
 geven, op de betreffende school of een beter passende school  
 in de regio. Dit noemen we de zorgplicht.
• De school maakt met ouders een ontwikkelingsperspectief:  
 welke extra begeleiding een leerling krijgt, welk eindniveau  
 de leerling naar verwachting kan halen en welke extra onder- 
 steuning/zorg nodig is om dit te kunnen bereiken.
• Scholen in een regio vormen een samenwerkingsverband en  
 maken afspraken over basisondersteuning op alle scholen; 
 welke scholen extra onderwijsondersteuning bieden en de  
 plaatsing van kinderen in het speciaal onderwijs.
• Leerlingen die speciale of intensieve begeleiding nodig 
 hebben, kunnen (nog steeds) naar het speciaal onderwijs.
• Begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging tijdens 
 onderwijsuren valt onder de Jeugdwet, Zvw of Wlz.
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