
De Wmo. 

In 2007 werd de Wmo ingevoerd, deze wet was een samenvoeging van de Wet 

voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijk verzorging uit 

de AWBZ.  

Wvg: De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) was een Nederlandse wet die van 1994 

tot en met 2006 vastlegde welke voorzieningen door gemeenten voor gehandicapte 

ingezetenen moesten worden geregeld. De wet richtte zich op drie groepen voorzieningen: 

• Vervoersvoorzieningen (taxivervoer, speciale fietsen, scootmobielen, auto-
aanpassingen) 

• Rolvoorzieningen (rolstoelen) 

• Woonvoorzieningen (woningaanpassingen zoals douchekrukjes, trapliften en 
zelfs verbouwingen en aanbouwen) 

De wet werd uitgevoerd door gemeenten, en elke gemeente had een zekere mate van 
vrijheid om meer of minder royaal met de voorzieningen te zijn, zolang men zich maar hield 
aan de minimumvoorwaarden die in de wet beschreven waren. Dit beleid werd vastgelegd in 
een zogeheten gemeentelijke verordening. De aanvrager kreeg na indienen van een 
aanvraag een beschikking met het besluit van de gemeente. 

Welzijnswet: De Welzijnswet kwam daaruit voort dat er in Nederland veel kleine aanbieders 

van welzijnswerk waren ontstaan in de jaren '50 en '60. De gemeente komt met het 

aannemen van de Welzijnswet in handen van de gemeente. Dit wordt gezien als het 

startschot voor de decentralisaties in het sociale domein, meer verantwoordelijkheid bij de 

gemeente, minder bij de rijksoverheid. Welzijnswerk moet dichter bij de burgers worden 

georganiseerd om kwalitatief goede zorg te kunnen garanderen. Rondom de financiering zijn 

nog zorgen, een deel van de Tweede Kamer is bang dat gemeentes het budget wat bij deze 

decentralisaties hoort niet uitgeeft aan welzijnswerk, maar aan andere zaken zoals 

straatverlichting (ook wel bekend als het lantaarnpaal-debat). 

AWBZ: De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was in Nederland een verplichte, 

collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's. 

Verzekerd voor de AWBZ waren ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van 

Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genoten. De AWBZ was een van de 

zogenoemde verplichte volksverzekeringen. De wet is vervallen met ingang van 1 januari 

2015. 

Vanaf 2015 geldt de Wmo 2015. Het doel van deze wet is dat personen met een beperking 

kunnen meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. Taken die 

onder de Wmo 2015 vallen zijn het bieden van ondersteuning van 

participatie, begeleiding en dagbesteding, een beschermde woonomgeving voor mensen 

met een psychische stoornis, ondersteuning aan mantelzorgers en opvang in geval van 

huiselijk geweld. Beschermd wonen wordt dan uitgevoerd door Centrumgemeentes. 
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Sinds 2015 zijn er 4 wetten voor ondersteuning. De Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en  Zvw (zorgverzekeringswet). 

De Wlz wordt geindiceerd door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) en wordt toegekend bij 24 

uur zorg nodig in de nabijheid en/of niet in staat alarm te maken. Hierdoor was het 

gemakkelijk een Wlz indicatie te krijgen. Ook dachten veel mensen dat je met een Wlz 

indicatie in een instelling moest gaan wonen en was daar weerstand tegen. Voor de Wlz zijn 

verschillende leveringsvormen: ZIN,( zorg in natura), Volledig pakket thuis, (Met zorg en 

ondersteuning met het Volledig Pakket Thuis (VPT) krijgt u volledige thuiszorgondersteuning. 

Bij een VPT krijgt u alle zorg die u ook bij verblijf in een zorglocatie kunt krijgen, maar dan bij 

u thuis), Modulair pakket thuis (Met een mpt krijgt u uw Wlz-zorg thuis. U verhuist dus niet 

naar een zorginstelling. U heeft niet alle zorg uit de Wlz nodig) en een persoonsgebonden 

budget ( hiervoor krijgt u een bedrag voor de zorg die nodig is, hier zitten wel voorwaarden 

aan vast, de bedragen worden jaarlijks vastgesteld.) 

 

Wat regelt de Wmo? 

De gemeente voert de Wmo uit. Dat betekent dat de gemeente moet helpen als iemand het 
niet redt om alleen thuis te wonen. 
 
Bijvoorbeeld: 
*omdat je het door een beperking niet goed begrijpt 
*omdat  je moeilijk contact maakt met mensen 
*omdat je ondersteuning nodig hebt bij het huishouden 
*omdat je ondersteuning nodig hebt bij het reizen 
* omdat je bezigheden zoekt voor overdag  
 

Het gaat bijvoorbeeld om: 

• begeleiding en dagbesteding; 
• ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; 
• een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische 

stoornis; 
• opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. 

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige 

gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar 

mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per 

gemeente  
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De Wmo kent 2 soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd: 

• Algemene voorzieningen: door iedereen te gebruiken, zoals de 
boodschappenservice, maaltijdvoorziening en klussenhulp. 

• Maatwerkvoorzieningen: op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en 
aanpassingen, zoals een traplift of rolstoel. Of voor u georganiseerde ondersteuning, 
zoals huishoudelijke hulp. Ook vervoersvoorzieningen en vervoer in de regio vallen 
hier onder. 
NB Als u een Wlz-indicatie heeft, regelt u de huishoudelijke hulp vanaf 1 april 2017 
via de Wlz. 

 

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie 

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de 
gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. In spoedgevallen is er geen tijd 
voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente 
regelt een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals (extra) huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of 
opvang elders.  De gemeente start ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie.  

Onderzoek naar uw persoonlijke situatie 

Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw 
mantelzorger(s). Ook kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke 
cliëntondersteuner. De gemeente moet dit voor u regelen. De ondersteuning is gratis.   

Het onderzoek voert de gemeente zo spoedig mogelijk uit. De gemeente moet dit in ieder 
geval binnen 6 weken na uw melding doen.  

Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. De gemeente bekijkt 
eerst wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen 
helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, 
zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet. 

Maatwerkvoorziening of algemene voorziening 

Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in 
de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht 
ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en 
algemene voorzieningen. 

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een 
aanpassing aan uw woning. Meer voorbeelden van maatwerkvoorzieningen, vindt u 
op Regelhulp.nl. 

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een 
diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst. 
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Vergroot afbeelding

Vergroot afbeelding Infographic Wet maatschappelijke ondersteuning 
Uitgeschreven tekst 
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Persoonlijk overzicht maken als er zorg nodig is 

Als u of iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, komt er veel op u af. Wilt u weten wat u 
moet regelen? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en krijg een 
persoonlijk overzicht. U kunt een overzicht maken voor uw partner, uw ouder of voor uzelf.  

 

Persoonsgebonden budget (pgb) 

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een 
pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen 
rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling. 

Eigen bijdrage Wmo 

Vanaf 2020 is de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor iedereen maximaal € 
19,00 per 4 weken, ongeacht inkomen of draagkracht. Dat heet Wmo-abonnementstarief. 
Dit betekent niet dat u altijd € 19,00 betaalt. Als u gedurende een periode bijvoorbeeld 
minder ondersteuning krijgt, betaalt u ook minder. Ook hoeft u geen bijdrage te betalen als 
uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. 
Het Wmo-abonnementstarief geldt niet voor algemene voorzieningen. Het is mogelijk dat u 
daar wel een eigen bijdrage voor betaalt. 
Gemeenten mogen zelf bepalen of ze een abonnementstarief willen en ook hoe hoog de 
eigen bijdrage dan moet zijn.  

TIP: Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding? Wacht met het kopen van een 
hulpmiddel tot de gemeente een beschikking heeft gestuurd en akkoord heeft gegeven. 
 
TIP: Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld bij een been in het gips, kunt u huren 
of lenen bij een thuiszorgwinkel of -uitleenmagazijn, of via uw zorgorganisatie. 
 
TIP: Let op wie de kosten van (onderhouds)service en de verzekeringspremies betaalt, als 
dat van toepassing is. 
 
TIP maar let op: lenen kost geld!: Ga na of u bij het aanpassen van uw woning misschien 
beter een 'BLIJVERSLENING' kunt nemen dan aanpassingen via de Wmo. Sommige 
gemeenten (provincies) bieden de blijverslening aan. Dat is een lening tegen gunstige 
voorwaarden voor het 'levensloopbestendig' maken van uw woning. Levensloopbestendig 
betekent dat u nu al uw woning geschikt maakt voor later, wanneer het allemaal wat 
moeilijker kan gaan. Bijvoorbeeld aanpassingen aan de trap of in de badkamer, drempels 
weg, domotica. Meer informatie op de website van Lang zult u wonen. 
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