
Wet maatschappelijke ondersteuning

Seniorenraad Veldhoven i.s.m. gemeente Veldhoven

29 oktober 2018

Openbare Bibliotheek Veldhoven



Dia 2

Programma

 19.00 uur: Ontvangst

 19.15 uur: Opening

Rob Schraven, Seniorenraad Veldhoven

 19.25 uur: Voorlichting over Wmo

Mariënne van Dongen, wethouder

Coen van Hoorn, beleidsmedewerker

Alice Grandia, klantmanager

 20.25 uur: Beantwoorden vragen / in gesprek

 21.00 uur: Sluiting bijeenkomst



Dia 3

Doel Wmo

 Zelfredzaamheid:

– thuis kunnen blijven wonen

Maatschappelijke participatie:

– andere mensen blijven ontmoeten



Dia 4

Uitgangspunten Wmo

 Eigen verantwoordelijkheid centraal

- gericht op eigen kracht en zelfredzaamheid

- mensen zorgen voor elkaar

 De hulpvraag integraal in kaart brengen met een 
huisbezoek

- eerst mogelijkheden van eigen kracht en vrij 
toegankelijke voorzieningen benutten

- daarna pas eventuele indicatie voor individuele 
maatwerkvoorzieningen



Dia 5

Voorliggend en algemeen 
gebruikelijk

 Voorliggende voorzieningen;

 Algemeen gebruikelijke voorzieningen;

Gebruikelijke zorg.



Dia 6

Goedkoopst compenserend

Maatwerkvoorziening geschikt voor het 
doel waarvoor het verstrekt wordt en 
waarmee het beoogde doel gehaald 
wordt

Goedkoopste oplossing indien er 
meerdere mogelijkheden zijn om het 
probleem op te lossen



Dia 7

Financieringsvorm 

Zorg in natura (ZIN)

Ondersteuning van een aanbieder 
waarmee de gemeente Veldhoven een 
contract heeft

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een geldbedrag waarmee inwoner zelf 
ondersteuning of een voorziening inkoopt



Dia 8

Veldhoven aan Tafel

 Collectieve belangenbehartiging 
door/voor kwetsbare inwoners

 Bijeenkomsten, 1x in de 3 maanden

 Toehoren of inspreken?                  
Mailen naar gemeente@veldhoven.nl of 
bellen naar 14 040

mailto:gemeente@veldhoven.nl


Dia 9

Loket Welzijn Wonen Zorg

 Melding is vormvrij

 Voor informatie, advies en aanvragen in het 
kader van de Wmo

 Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 
9.00 en 13.00 uur: 14 040

 Op afspraak op het gemeentehuis op 
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur:  14 040

 E-mailen kan naar: 
loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl

mailto:loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl


Dia 10

Cliëntondersteuning

Onafhankelijk

Hulpvraag verhelderen, de weg wijzen

 Kosteloos

Door vrijwilliger of professional         
(van KBO, PVGE, SWOVE, GGzE, MEE)



Dia 11

Huisbezoek

 Aan huis

Door klantmanager/generalist/specialist

 Beoordeelt wat nodig is

 Informatie & advies



Dia 12

Schoon en leefbaar huis

Vrije toegang:

Huishoudelijke hulp

 Klussendienst

 Tuinhulp

Met Wmo-indicatie:

Hulp bij het huishouden



Dia 13

In en om huis lopen of bewegen

Vrije toegang:

 Rollator

 Oppluspakket woningstichtingen

 Lenen bij thuiszorgwinkels

– Medicura (zorgcentum Merefelt, Veldhoven)

– Vegro (Kastelenplein, Eindhoven)

 Scootmobielpool



Dia 14

In en om huis lopen of bewegen

Met Wmo-indicatie:

 Scootmobiel

 Rolstoel

 Traplift

Woningaanpassing



Dia 15

Reizen binnen woonplaats/regio

Vrije toegang:

 Veldhopper (alleen binnen Veldhoven)

Met Wmo-indicatie:

 Taxbus (binnen regio Eindhoven, Valys
voor bovenregionaal reizen)

 Scootmobiel



Dia 16

Structuur & Dagbesteding

Vrije toegang:

 Vrije inloop bij ontmoetingscentra / 
steunpunten

 Eetpunt in de wijk

 (Online) cursussen

 Zelfhulpgroepen / lotgenotencontact



Dia 17

Structuur & Dagbesteding

(vervolg) Vrije toegang:

Maatje (samen dingen doen, taal, 
boodschappen, computer, chauffeur)

 Klapperen, budgetcoach

 Samen de dag door, Bij-een in ‘t groen

Met Wmo-indicatie:

 Begeleiding (aan huis / op locatie)



Dia 18

Verblijf

Met Wmo-indicatie:

 Beschermd wonen (24-uurs toezicht)

 Maatschappelijke opvang (herstel / time out)

 Kortdurend verblijf (respijt mantelzorg)



Dia 19

Gehandicaptenparkeerkaart/plaats

 Bestuurderskaart

 Passagierskaart

Gehandicaptenparkeerplaats



Dia 20

Overige ondersteuning

Meedoen-voorziening (aanvragen bij 
laag inkomen): vrijetijdsactiviteiten, 
lidmaatschap bibliotheek, 
tegemoetkoming kosten internet

Collectieve zorgverzekering 
(aanvragen bij laag inkomen): lagere 
premie

Veldwijzer (loket): financiële & 
juridische ondersteuning



Dia 21

Mantelzorgondersteuning
Vrije toegang:

 Steunpunt Mantelzorg

Dementiecafé

 Vrijwilliger ter zijde

Mantelzorgwaardering

Met Wmo-indicatie:

 Tijdelijk hulp bij het huishouden, 
begeleiding, kortdurend verblijf



Dia 22

Ontwikkelingen

Eigen bijdrage

 Nu: naar draagkracht op basis van 
inkomen/vermogen

 Abonnementstarief: één tarief van €17,50 per  
4 weken

 Invoering: mogelijk per 1 januari 2019



Dia 23

Ontwikkelingen

Centrumgemeente Eindhoven

 Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

 Heeft regionaal budget (15 gemeenten)

 Bepaalt het beleid en koopt in

Doordecentralisatie

 Verdeling budget per gemeente, maar 
verdeelmodel ligt stil (bedoeld was invoering 
per 2020)

 Openstelling Wet langdurige zorg (Wlz) 2021



Dia 24

Ontwikkelingen

 De vraag naar ondersteuning stijgt

 Iedereen krijgt de ondersteuning die nodig is, 
waarbij geldt:

– Benutten vrij toegankelijke voorzieningen

– Goedkoopst compenserend



Beantwoorden vragen &

In gesprek

Dank voor uw uitnodiging om langs te komen


