Samen sterk,
samen beter

26 november 2014
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Veranderingen in jeugd,
werk en zorg vanaf 2015
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Het doel van jeugd, werk en zorg is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat blijft
hetzelfde. Het gaat om ondersteuning bieden die bij u past. Daarbij kijken we samen naar
wat u zelf kunt regelen en waar uw familie of bekenden u bij kunnen helpen. Heeft u daarbij ondersteuning nodig? Dan bekijkt de gemeente samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Vraag en antwoord
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de
informatie op deze informatiepagina.
Daarom geven we u hier antwoord op een aantal vragen.

Jeugd

?

De gemeente is vanaf 2015 het aanspreekpunt
voor álle jeugdzorg, zowel voor de lichte als de
zwaardere zorg. Als u vanaf 1 januari 2015 vragen heeft over opvoeden of als er problemen
zijn bij het opgroeien van uw kinderen, kunt u
bij onze medewerkers terecht. We gaan dan samen met u op zoek naar de meest passende ondersteuning. Heeft uw gezin meerdere vormen
van ondersteuning nodig, bijvoorbeeld hulp bij
het opvoeden én ondersteuning bij de indeling
van uw dag? Dan krijgt u één aanpak voor uw
gehele gezin.

Werk
De nieuwe Participatiewet gaat op 1 januari
2015 in en is bedoeld om alle mensen, ook die
met een beperking, aan een baan te helpen.
Vanaf 2015 vindt er geen instroom meer plaats
bij de Sociale Werkvoorziening. Ook de toegang
tot de Wajong gaat veranderen.

Zorg
Vanaf 2015 gaat u naar de gemeente als u thuis
ondersteuning of begeleiding nodig heeft.
Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u hulp nodig
heeft bij de indeling van uw dag of wanneer u
aangewezen bent op dagopvang. Deze taken zitten nu nog in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); ze gaan naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het doel
hiervan is om ondersteuning voor u dichter bij
huis te brengen. De gemeente wil u helpen om
langer thuis te blijven wonen.

Binnenkort meer,
praktische informatie
Deze pagina’s bevatten algemene informatie
over de veranderingen in de zorg. Binnenkort
komt er weer een informatieve pagina in deze
Bode met praktische informatie over waar en bij
wie u terecht kunt.

U krijgt zo lang mogelijk thuis ondersteuning en zorg.
Daarbij kijken we altijd eerst wat voor hulp u met familie of bekenden kunt regelen. Daarnaast kijken we
waar de gemeente u bij kan ondersteunen.

Vanaf 2015 gaan er zaken veranderen op het gebied van jeugd, werk en zorg. Taken die nu
nog bij de Rijksoverheid horen, gaan vanaf 1 januari naar de gemeenten. Sommige taken
horen voor een deel al bij de gemeenten, andere zijn nieuwe taken. Het gaat om:
• Jeugdzorg;
• H ulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken);
• O ndersteuning om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen;

Maar wat verandert
er nu precies vanaf
volgend jaar?

“Ik heb nu nog geen zorg
nodig. Wat als ik in de
toekomst wel ondersteuning nodig heb?”

“Worden mijn familie,
buren en bekenden
verplicht om mij
te helpen?”

Meer informatie over de
veranderingen in de zorg

Nee, familie, buren en bekenden zijn nooit verplicht
om te helpen. Wel onderzoeken we of mensen in uw
omgeving u kunnen helpen. We houden dan ook rekening met deze hulp als we u een hulpaanbod doen.
We bekijken ook of degenen die u hulp bieden, zelf
hulp nodig hebben bij het uitvoeren van de taken.
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“Ik werk momenteel via
de Sociale
Werkvoorziening.
Houd ik mijn baan?”

Ja, u houdt uw baan. Iedereen die op 31 december
2014 een vaste baan heeft bij de Sociale Werkvoorziening, houdt deze ook na 1 januari 2015.

Op de website van de gemeente Zundert staat informatie over de veranderingen in de zorg.
Kijk op www.zundert.nl/driedecentralisaties of ga
naar www.zundert.nl en kies dan rechts op de pagina
voor Drie Decentralisaties.
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“Kan mijn zoon of dochter
straks nog een beschutte
werkplek krijgen?”

Ja, de gemeente houdt de mogelijkheid om nieuwe
beschutte werkplekken te realiseren voor mensen
met een beperking die niet aan de slag kunnen in een
reguliere baan.

Het programma De TisgZ van ROStv Zundert belicht de komende weken de veranderingen in de
zorg. Er zijn drie afleveringen gemaakt, die volgens onderstaand schema ieder tien dagen lang
worden uitgezonden:
Vanaf 14 november – Jeugd
Vanaf 28 november - Participatie
Vanaf 12 december – Ouderen

Bijeenkomsten

1

“Waar kan ik terecht
vanaf 1 januari?”

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk
voor jeugd, zorg en werk. Heeft u vanaf volgend jaar
een vraag hierover? Dan kunt u contact opnemen met
het team professionals, dat in onze gemeente actief is
op de genoemde drie terreinen.
Binnenkort verneemt u hoe u dit team direct kunt bereiken. In de tussentijd kunt u uw eventuele vragen
stellen via ons algemene telefoonnummer:
076-599 56 00.

2

“De gemeente gaat over
jeugd, werk en zorg.
Weten gemeenteambtenaren wel wat voor
zorg ik nodig heb?”

In onze gemeente komt een team met professionals
die ervaring hebben met zorg. Deze professionals kijken samen met u naar de voor u gewenste oplossing.
Op die manier krijgt u altijd de zorg die bij u past.
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“Krijg ik vanaf 1 januari
2015 nog wel de hulp die
ik nodig heb?”

Ja. Wij gaan samen met u kijken wat uw behoefte aan
ondersteuning en zorg is en hoe dit geregeld kan worden. We kijken naar wat u zelf kunt doen en of er
mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen. Als er
daarnaast nog ondersteuning nodig is, dan kijken we
hoe de gemeente kan helpen. Op deze manier krijgt
u de hulp die u nodig heeft, die past bij uw situatie.
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“Ik krijg nu al
ondersteuning.
Wat betekent dit
voor mij?”

Krijgt u nu al jeugdzorg of ondersteuning vanuit de
AWBZ of Wmo? Dan krijgt u deze in 2015 ook. Dit is
geregeld via het zogenaamde overgangsrecht.
In de loop van 2015 komt er iemand van de gemeente
bij u langs om te bespreken of er voor u veranderingen zijn.

De veranderingen
in de zorg bij ROStv
Zundert

Het college van burgemeester en wethouders organiseert de komende weken informatiebijeenkomsten
over de veranderingen. In iedere kern organiseren
wij één avond. Op alle avonden wordt dezelfde informatie verstrekt. Bezoek één van deze avonden en
laat u informeren.
U gaat naar huis met veel nuttige informatie.

Kern

Datum en locatie

Rijsbergen

Maandag 1 december 2014
Rijserf

De filmpjes worden op onze website geplaatst
en natuurlijk kunt u ze ook bekijken op de website van ROStv Zundert, www.rostv.nl

Locatie en tijd
Inloop vanaf 19:00 uur
met koffie en thee.

Heeft u vragen?

Zundert

Woensdag 17 december 2014
CultuurCentrum Zundert

Achtmaal

Dinsdag 6 januari 2015
‘t Gouwe Hart (Dorpshuis)

Klein Zundert

Donderdag 8 januari 2015
Levenslust

De bijeenkomst start
om 19:30 uur en eindigt
om 21:00 uur.

Wernhout

Maandag 12 januari 2015
Wierenbos

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Kijk op onze website of
bel ons algemene
telefoonnummer: 076-599 56 00.
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