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Nieuwe verantwoordelijkheden gemeente 
 

 

De drie transities 

 

 
– Jeugdwet 

(Portefeuillehouder wethouder Henk Pero) 

 

– Participatiewet 
(Portefeuillehouder wethouder Martien Jansen) 

 

– Wmo 2015 
(Portefeuillehouder wethouder Paul Weijmans, tevens coördinatie 

transities) 

 



 

Jeugdwet 
 

 

Gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk 

voor alle vormen van jeugdhulp, bijvoorbeeld: 

 
– Specialistische jeugdhulp 

– Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd 

– Gesloten jeugdzorg 

– Kinderbeschermingsmaatregelen 

– Jeugdreclassering 

– Behandeling met (kortdurend) verblijf 

– Begeleiding 

– Persoonlijke verzorging 

 

Uitzondering:  

Jongeren die blijvend, de hele dag, intensieve zorg en toezicht 

nodig hebben 

 

 



 

Participatiewet 
 

 

Gemeenten worden vanaf 1 januari verantwoordelijk 

voor de Participatiewet, bijvoorbeeld;  

 
– Inwoners, met of zonder beperking, met een afstand tot de 

arbeidsmarkt 

– De nieuwe wet vervangt voormalige Wet werk en bijstand 

(WWB), de Wet sociale werkvoorzieningen (WSW) en een 

groot deel van de Wajong 



 

Wmo 2015 
 

 

Gemeenten worden vanaf 1 januari verantwoordelijk 

voor extra taken in de nieuwe Wmo, bijvoorbeeld; 

 
– Begeleiding, dagbesteding, dagopvang 

– Kortdurend verblijf in zorginstelling 



 

Op naar 1 januari 2015 
 

 

 

Maatschappelijke veranderingen 

 

- Gemeenten krijgen minder geld voor taken 

- De regels om in aanmerking te komen voor een 

plek in een zorginstelling worden aangescherpt 

- Vergrijzing. 

 

 

 

Gevolg: inwoners blijven langer thuis wonen en zijn 

daarbij in eerste instantie aangewezen op hulp van 

naasten 

 

 



 

Op naar 1 januari 2015 
 

 

 

Uitgangspunten gemeente Nuenen: 

 

- Zorg gaat voor geld 

- Mensen die zorg nodig hebben, krijgen het, óók in 

de nieuwe situatie 

- Keukentafelgesprekken 

- Koesteren mantelzorger 

- Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijk 

- Gemeente coördineert en faciliteert 

 

 

 



Op naar 1 januari 2015 

op 1-1-’15 de transitie een feit 

na 1-1-’15 de transformatie begint 

• inrichten 

– opstellen van business cases 

– methodiek 80 – 20% 

• informeren 

– betrekken van sleutelfiguren 

– opstellen van communicatieplan 

• controleren 

– opstellen van controle- en beheersscenario’s 

 

transitie wordt transformatie 



 

Op naar 1 januari 2015 
 

 

 

 

 

 

http://tantoanhok.files.wordpress.com/2012/10/sociaal-domein-31.png


 

Op naar 1 januari 2015 
 

 

 

Samenwerkingsverband 
- Dommelvallei+ 

- 20 andere gemeenten Zuidoost-Brabant 

 

 

Servicepunt  Centrum Maatschappelijke Deelname 

 

toegang tot: 
- Zorg en welzijn 

- Opvoeding en jeugd 

- Participatie (werk en inkomen, werken naar vermogen) 

 

 



 

Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)  
 

 

Het CMD heeft de volgende taken: 

- Informatie en advies geven 

- Signaleren en analyseren 

- Zorg verlenen 

- Regisseren (één gezin, één plan, één verantwoordelijke),  

- Toeleiden naar specialistische zorg, 

- Monitoren 



 

Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)  
 

 

Bereikbaarheid CMD 

Adres:   Berg 22c, Nuenen 

Telefonisch: (040) 283 16 75 

E-mail:  cmd@nuenen.nl 

Open:  maandag  -  donderdag  08.30 - 16.00 uur,  

  vrijdag   08.30 - 12.30 uur 

 

Vragen?  Binnenlopen zonder afspraak kan altijd! 

 

 



 

Integrale aanpak en optimaliseren 
 

 



zorgvraag – sociaal domein - CMD 

 

Integrale aanpak en optimaliseren 
 

 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 0 zorgvraag 

participatieruimte 



 

Integrale aanpak en optimaliseren 
 

 

zorgvraag – sociaal domein - CMD 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 0 zorgvraag 

participatieruimte 



 

Integrale aanpak en optimaliseren 
 

 
zorgvraag – sociaal domein – CMD 

aanpak: regulieren en beheersen van stroom 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 0 zorgvraag 

participatieruimte 



 

Integrale aanpak en optimaliseren 
 

 
zorgvraag – sociaal domein – CMD 

aanpak: stimuleren van stroom 

overzicht 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 0 zorgvraag 

participatieruimte 



 

Integrale aanpak en optimaliseren 
 

 

overzicht 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 0 zorgvraag 

werk en inkomen zorg en of  

dagbesteding 

zinvolle dagbesteding / sociaal vangnet 

balans tussen ‘werk en inkomen’ vs ‘zorg’ 



participatieruimte 

 

Integrale aanpak en optimaliseren 
 

 
bewustwording  

rol sociaal domein en participatieruimte  

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 0 zorgvraag 

• sociale omgeving 

• werk en inkomen 

• werken naar vermogen 

• dagbesteding 



 

vragen 
 

 

De nieuwe WMO met ingang van 1 januari 2015 

Uitbreiding van gemeentelijke WMO taken met AWBZ taken 

  

Huidige WMO: 

• Vervoer en mobiliteit 

• Huishoudelijke hulp 

• Huisaanpassingen 

  



 

vragen ? 
 

 



 

vragen 
 

 

  

Per 1 januari 2015 toegevoegd vanuit de AWBZ: 

  

• Persoonlijke verzorging: 

Hulp bij douchen, aankleden, medicijnen gebruik 

 

• Begeleiding: 

Helpen bij dagelijkse activiteiten, dagopvang 

 

• Kortdurend verblijf in zorginstelling: 

Verpleeghuis of verzorgingshuis gedurende enkele 

dagdelen per week 

  



 

vragen 
 

 

  

Gemeentelijke middelen nemen af: 

• 40% korting op huishoudelijke hulp; 

• 25% korting op verzorging, begeleiding en kortdurend 

verblijf 

• Toegang tot langdurig verblijf wordt veel moeilijker gemaakt 

• Doelgroep groeit snel 

  

Gevolg: 

Veel mensen die nu nog georganiseerde en professionele 

zorg ontvangen zullen veel langer op zichzelf en hun netwerk 

aangewezen zijn voor een zelfstandig en menswaardig 

bestaan. 

  



 

vragen 
 

 

  

En dus: 

Meer verantwoordelijkheid bij omgeving van de zorgvrager: 

familie, buren en wijk 

Meer lasten op de schouder van de mantelzorger 

  

Bewustheid in het dorp vergroten 

  

Bewoners vragen extra attent te zijn op mensen in hun 

omgeving waar zich problemen of zorgvragen voordoen, en 

naast mogelijke persoonlijke hulp verwijzen naar 

hulpverlenende instanties. 

  



 

vragen 
 

 

 

Intensief gebruik gaan maken van wijkcontactpersonen 

Instellen van een bezoekgroep voor 75+ 

Centrale coördinatie 

  

Het is niet de taak van vrijwilligers om zorgtaken over te 

nemen. De gemeente zal haar rol moeten nemen in het 

beschikbaar maken van professionele voorzieningen om de 

zorgtaken van de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten. 

 



 

antwoorden 
 

 

uitgangpositie coalitieakkoord en beleid van de gemeente 

• borgen van zorg, van oude naar nieuwe situatie 

• zorg gaat voor geld 

• keukentafel gesprekken,  

– herindicatie, herijken situatie 

– rol sociaal domein 

– voorkeur eigen huissituatie 

– eigen middelen 

• huishoudelijke hulp is gericht op doel: schoon huis 

• koesteren van mantelzorger 

• awareness van burger 

• gemeente coördineert en faciliteert 

 


