
 
 

Wmo-raad Delft en TOP: 
 
  

Hoe geven we samen vorm aan 
de veranderingen in de zorg? 



Veranderingen in de zorg, waarom? 

 

 

• Uitgaven afremmen 

• Behoefte aan maatwerk 

• Kwaliteit van leven 

• Waardering van talenten 

• Vangnet behouden 

 



Uitgangspunten verandering? 

 

 

• Thuis blijven wonen, ook met zorg 

• Contacten onderhouden die zinvol zijn  

• Werken of zinvolle daginvulling hebben 

• Gezond en veilig leven 

• En… meer eigen verantwoordelijkheid 

 



Dilemma’s?   

• Iedereen doet wat:  

 

– Kunnen en willen? 

– Mogen of moeten?  

– Meedoen of buitengesloten worden? 

– Hoeveelheid of kwaliteit? 

– Betalen of zelf doen? 

– Wie wel, wie niet? 

 

 

 



Veranderingen en onzekerheden 

• Het is niet:  
– De vrijwilliger of mantelzorger alleen 

– Gewassen worden door de buurvrouw 

– Thuis zitten zonder dagbesteding 

 

• Het is wel: 
– Anders dan voorheen 

– Meer samenwerking  

– Nieuwe vormen van zorg en ondersteuning 

 

 

• Veranderen doen we samen en biedt KANSEN! 

 

 

 
 

 



De Wet Langdurige Zorg (Wlz)   
 

 

• Permanent toezicht en/of 24 uurs zorg  

• Passende, integrale zorg 

• Zorg thuis of in de instelling  

• Houdbaar en betaalbaar 

 





  



Hoe zit het in Delft? 



De Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) 2015   

 
 

Doelstelling:  

– Bevorderen mantelzorg, vrijwilligerswerk 

– Toegankelijke voorzieningen 

– Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld 

– Ondersteunen van zelfredzaamheid, participatie  

– Bieden van beschermd wonen en opvang 
 

Doelgroep:  alle burgers in de gemeente! 



De Wmo 2015    

 

 
 

• Begeleiding, verblijf, dagbesteding 

• Algemene en maatwerkvoorzieningen 

• Cliëntondersteuning met plan 

• Sociale wijkteams 

• Samenwerking lokaal en regionaal 

• Ruimte voor initiatief 
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De Participatiewet   

 

• Doelstelling:  iedereen werkt 

– Of heeft beschut werk / dagbesteding  

 

• Gemeenten regionaal verantwoordelijk voor: 

– Vorming regionale werkbedrijven 

– Inkomensvoorziening 

 

• Tegenprestatie naar vermogen 

• Educatiebudget naar arbeidsmarktregio’s 



Alliantie Informele Zorg 

buurtinitiatief “Buurt neemt zorg 

in eigen beheer’ 
 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Wijkzorg 2014 

 

 

Alliantie van informele zorg erkend 

als formeel partner Wijkteam 

#buurtkracht #burgerschap 

#SamenwerkingsconvenantWijkzorg 

#2014 #Stadsdeel_Oost 

 

http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
http://wmoraadoost.wordpress.com/2014/04/20/alliantie-van-informele-zorg-erkend-als-formeel-partner-wijkteam-buurtkracht-burgerschap-samenwerkingsconvenantwijkzorg-2014-stadsdeel_oost/
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Welke vragen heeft u nog? 
 

 

Dank voor uw 
aandacht! 

 

 

 

Inge van Dommelen 
ingevandommelen@regieadvies.nl 



De Jeugdwet  
  

 

Doelstellingen inhoudelijk, bestuurlijk, financiëel: 

– Preventie, ondersteuning en zorg  

– Kwaliteit en certificatie 

– Regie in één hand: de gemeente 

 

Eén gezin, één plan 

 

 

 

 



Passend onderwijs 
 

 
 

• Scholen zorgplicht 

• Ieder kind krijgt ontwikkelingsperspectief 

• Docenten leren omgaan met verschillen 

• Scholen en gemeenten overleggen 



 
 

Only Friends 
Amsterdam 
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