
Veranderingen 
      in de zorg

Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen opvoeden, zorgen voor 

familie en bekenden, sporten, leuke dingen doen. Veel van ons redden 

zich prima. En anderen hebben er hulp bij nodig. Bijvoorbeeld als je 

een dagje ouder wordt, te maken hebt met een chronische ziekte of 

beperking, je baan verliest of schulden hebt.

Wat verandert er voor...

Een deel van die hulp werd tot nu toe geregeld door ministeries 
of provincies: jeugdzorg, dagbesteding voor ouderen, langdurige 
zorg, speciaal onderwijs. Vanaf 2015 neemt de gemeente het 
grootste deel van die verantwoordelijkheden over. En voor deze 
zorgtaken is helaas veel minder geld beschikbaar. Het moet dus 
anders. U heeft daar vast al iets over gehoord, in de media of 
van andere mensen. De gemeente wil u in deze pagina’s kort 

informeren over de stand van zaken. Hoe de zorg er straks uitziet 
en wat er precies verandert voor u, wordt dit najaar steeds duide-
lijker. Ons doel is zorg op maat, in de buurt, met elkaar. Eén ding 
is zeker: wie echt zorg nodig heeft, kan daarop blijven rekenen.

De gemeente is samen met zorg- en welzijnsorganisaties aan het 
werk om alles goed en op tijd te regelen. Wij houden u op de hoogte!

Mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk
Vanaf 2015 geldt de nieuwe Participatiewet. De gemeente is 
vanaf dan verantwoordelijk voor de ondersteuning van een 
grote groep mensen bij het vinden van werk: mensen met een 
bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking, werkzoekende 
jongeren en mensen die een arbeidsmatige dagbesteding willen. 
Daarvoor wordt het regionale Werkbedrijf geopend. Dat gaat 
werkzoekenden en werkgevers in de regio aan elkaar koppelen. 
De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de 
Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en een gedeelte van de Wet 
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 

Wijzigingen in 2015:
•  De instroom van nieuwe mensen in de Wsw stopt (ook de 

wachtlijst vervalt).
•  Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken van werk 

of arbeidsmatige dagbesteding, kunnen terecht bij het Werkbedrijf.
•  Jongeren met een beperking die ondersteuning zoeken bij 

werk opleiding of uitkering, gaan naar het Jongerenloket van 
het Werkbedrijf.

•  Mensen die een Wajong-uitkering aanvragen, krijgen deze 
alleen als zij langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn.

•  Wanneer twee of meer meerderjarige personen met een bijstands-
uitkering in dezelfde woning wonen, kan dat gevolgen hebben 
voor de hoogte van hun uitkering.

Wat blijft hetzelfde?
•  Als u nu werkt via de Wsw blijven 

uw rechten en plichten gelijk. 
•  Mensen die al een Wajong-uit kering 

hebben, houden recht op een 
Wajong-uitkering. Wel gaat UWV 
opnieuw beoor delen of zij moge-
lijkheden hebben om te werken. 

Gezinnen met jeugdhulp
Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente vanaf 2015 alle 
jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, 
aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg 
(Jeugd-GGz) en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke 
beperking regelen. Het gaat om zo’n 7.000 jeugdigen in onze regio.

Wijzigingen in 2015:
•  Degenen die een gezin doorverwijzen naar jeugdhulp zijn nog 

steeds (huis)artsen, scholen en kinderopvang. Ook het Sociaal 
Wijkteam kan doorverwijzen. Zij maken samen met het gezin een 
plan. De gemeente vindt het belangrijk dat vanaf 2015 altijd een 
(huis)arts wordt betrokken bij doorverwijzing naar Jeugd-GGz.

•  Vanaf 2015 zijn er geen indicaties meer van Bureau 
Jeugdzorg of het CIZ.

•  Bij zorg waarvoor het kind in een instelling verblijft 
(overdag of 24 uur per dag) wordt een ouder-
bijdrage voor de verblijfs kosten ingevoerd.

Wat blijft hetzelfde?
•  Wie nu jeugdhulp krijgt, of op de wachtlijst staat 

bij een jeugdzorginstelling, krijgt in 2015 dezelfde 
hulp bij dezelfde behandelaar of organisatie.

• Voor pleegzorg geldt dit tot en met 2021 (indien nodig).
• Persoonsgebonden budgetten blijven ook bestaan. 

Scholieren die speciaal onderwijs nodig hebben
De nieuwe wet Passend Onderwijs zorgt dat ook kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk naar een gewone 
school gaan, dichtbij huis. Vanaf komend schooljaar moeten 
scholen elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, 
bijvoorbeeld met extra hulp in de klas, begeleiding op school of 
in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een 
plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal 
onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. 
De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed 
mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 

Nijmegen doet!
Hulp vragen is niet gemakkelijk, 

maar als u het eenmaal doet zult u 
verbaasd zijn hoe graag mensen iets 

voor een ander doen. Dat hoeft niet altijd een 
vrijwilligersbaan te zijn, maar het kan ook gaan 

om: boodschappen meebrengen voor de buurvrouw, 
hulp bij de administratie thuis, de kinderen van 

vrienden naar school brengen, samen tuinieren, 
meegaan naar het ziekenhuis of iemand mee 

laten rijden naar een cursus. Heel veel 
Nijmegenaren doen dat al voor elkaar. 
Dertien inspirerende filmpjes hierover 

kunt u bekijken op Youtube, 
onder de zoekterm 

NMGN Doet!.

Ouderen en mensen met chronische ziekten en beperkingen
Op dit moment regelt het Rijk langdurige zorg via de AWBZ. Vanaf
2015 richt de rijksoverheid zich alleen nog op mensen die in een 
(zorg) instelling wonen of thuis intensieve verzorging en verpleging 
krijgen. De gemeente regelt, volgens de vernieuwde Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), begeleiding van mensen die 
thuis wonen, zodat zij zelfstandig kunnen leven en een dagbesteding 
hebben. Ook het beschermd wonen voor mensen in de GGZ wordt 
vanaf 1 januari 2015 een taak voor gemeenten. 
Nijmegen wordt als centrumgemeente verantwoordelijk voor 
het beschermd wonen in de gemeenten in het Rijk van Nijmegen 
en Rivierenland. De gemeente regelde tot nu toe hulp bij het 
huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en hulp-
middelen. Dat blijft zo. 

Zo’n 5.000 mensen in de regio Nijmegen maken gebruik van 
deze ondersteuning. De komende maanden wordt gewerkt aan 
vernieuwingen van de begeleiding en dagbesteding. En deze zorg 
kan voor ieder persoon anders zijn. U krijgt van uw begeleider, 
verzorger of aanspreekpunt te horen wat er voor u verandert, 
zodra dat bekend wordt. 

Wijzigingen in 2015:
•  Dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking 

wordt dichtbij huis georganiseerd, en organisaties gaan hierin 
meer samen werken.

•  Woon- en thuisbegeleiding wordt straks uitgevoerd door teams
die uw wijk goed kennen.

•  De keuze voor een persoonsgebonden budget (PGB) blijft 
bestaan, maar er worden meer voorwaarden gesteld aan de
toekenning hiervan.

•  De vervoerskostenvergoeding wordt per 1 januari 2015 afgeschaft.
Wat het alternatief hiervoor is, weten we nu nog niet. Wat dit
voor u betekent, hoort u op zijn vroegst eind dit jaar.

•  Misschien wordt voor rolstoelen een inkomensafhankelijke 
eigen bijdrage gevraagd, net als voor hulpmiddelen en woning-
aanpassingen die bedoeld zijn voor kinderen. De precieze 
plannen worden in het najaar bekend.

Wat blijft hetzelfde?
•  Tot eind 2015 blijft uw bestaande indicatie gelden (tenzij deze 

al eerder afloopt). Daarna geldt deze niet meer. In de loop van 
2015 krijgt u een uitnodiging om uw indicatie te bespreken.

•  Mensen die nu beschermd wonen (Ggz) behouden vanaf 2015 
nog 5 jaar hun rechten, tenzij de indicatie eerder afloopt. 
Ook een persoonsgebonden budget blijft mogelijk. 

Aan wie vraagt u hulp of advies?
Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, dan kunt u zich 
natuurlijk ook in 2015 wenden tot vertrouwde gezichten in uw 
buurt. Bijvoorbeeld uw huisarts, jongerenwerker, school, kinder-
dagverblijf, of consultatiebureau. Zij kunnen u adviseren, en weten 
waar u meer hulp kunt krijgen.

Maar u kunt ook naar een Stip, een nieuw informatie- en adviespunt 
in uw wijk. Heeft u of uw gezin meer ondersteuning nodig, dan 
weten huisarts, Stip of andere vertrouwenspersonen de weg naar 
het Sociaal Wijkteam. Hierin werken mensen van verschillende 
zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente samen in uw wijk, 
zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en
ouderenadviseur. Zij maken samen met u een plan, waarin staat
wat u zelf kunt, waar bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen, 
en of professionele hulp nodig is. 

Nu nog geen hulp nodig?
Gelukkig maar. Maar dat kan toch veranderen, sowieso als u een
dagje ouder wordt. Doordat de overheid minder geld heeft voor hulp, 
zult u meer zelf moeten gaan regelen. Nu en voor de toekomst. 

Denk bijvoorbeeld goed na over een aanvullende zorgverzekering.
Bekijk of uw huis ook geschikt blijft als u minder goed ter been
wordt. Denk tijdig aan verhuizing naar een ander soort woning, of
kies goede oplossingen als u misschien toch al gaat verbouwen.

Meer weten?
Wij kunnen u op dit moment helaas nog niet vertellen wat er in
uw persoonlijke situatie verandert. Dat zal uw begeleider, hulp-
verlener, zorgaanbieder of aanspreekpunt u laten weten zodra
dat bekend wordt, op zijn vroegst eind dit jaar. Meer informatie
vindt u ook op www.nijmegen.nl/veranderingenzorg. Daar staat 
ook een overzicht met vragen en antwoorden.


