


 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in 
het kader van hulp en ondersteuning. 

 Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel 
kunnen nemen aan de maatschappij. 

 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

      Inleiding



Producten
 Rolstoelen
 Woonvoorzieningen (douche-/toiletstoel, 

drempelaanpassingen, til- of traplift)
 Vervoersvoorzieningen (driewielfiets, scootmobiel, Wmo 

vervoer door Regiorijder)

      Wat valt er onder de Wmo?



Diensten
 Huishoudelijke ondersteuning
 Dagbesteding
 Begeleiding individueel
 Kortdurend verblijf

Producten en diensten die zijn gekoppeld aan persoonlijke 
verzorging zoals een hoog/laag bed, krukken 
en hulp bij het wassen en aankleden vallen niet onder de Wmo.

      Wat valt er onder de Wmo?



Nieuwe aanvraag
 Melding
 Gesprek/onderzoek
 Afwegingskader
 Verslag van het onderzoek (gespreksverslag)
 Aanvraag
 Beschikking
 Leveren van product of dienst door leverancier/zorgaanbieder

Herindicaties

      Werkwijze Wmo-loket



      Voorbeeld keukentafelgesprek




 Eigen kracht
 Sociaal netwerk/mantelzorg
 Gebruikelijke hulp
 Langdurig noodzakelijk (> 6 maanden)
 Voorliggende voorziening (Wlz en Zvw)
 Algemeen gebruikelijke voorziening

      Aandachtspunten gesprek



 De Wmo wordt gefinancierd vanuit gemeenschapsgeld. Om die 
reden zijn er ook kaders en criteria verbonden aan het verkrijgen 
van een voorziening.

 Sinds 1 januari 2020 is de eigen bijdrage € 19,00 per 
kalendermaand. Dit bedrag is voor iedereen gelijk ongeacht 
inkomen en vermogen of kosten van de voorziening/dienst. 

 De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK).

      Wat betaalt de inwoner?



     Aantallen per voorziening
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     Aantallen per voorziening
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     Aantallen per voorziening
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     Instroom 2020
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 Verplicht jaarlijks onderzoek
  Ervaringen contact met gemeente
  Kwaliteit geleverde zorg/ondersteuning

  Verplichte vragenlijst i.v.m. vergelijking op landelijk niveau
  Onderzoeksbureau Zorgfocuz 
  Publicatie op waarstaatjegemeente.nl

      Cliëntervaringsonderzoek Wmo



Bloemendaal, Bloemendaalseweg 125 
 Open elke ochtend van 9.00 - 12.00 uur
 Tel: (023) 525 03 66

Vogelenzang, Teylingerweg 75
 Open elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur
 Tel: 06-12 83 77 71

Bennebroek: Kerklaan 6
 Open elke maandag van 10.00 - 12.00 uur
 Tel: (023) 584 53 00

      Wmo-loket en openingstijden



      Heeft u vragen?
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