
De meeste mensen redden zich prima in het dagelijks 

leven: werken, kinderen opvoeden, zorgen voor familie 

en bekenden, sporten, leuke dingen doen. Sommige 

mensen hebben hier hulp bij nodig. Bijvoorbeeld als 

iemand een dagje ouder wordt, te maken heeft met 

een chronische ziekte of beperking of zijn baan verliest. 

Die hulp wordt nu nog geregeld door verschillende 

overheden (het Rijk, Provincie en gemeenten). Dat 

gaat per 1 januari 2015 veranderen. Gemeenten nemen 

dan een groot deel van die taken over. Hierdoor kan 

de zorg dichterbij inwoners, eenvoudiger en efficiënter 

georganiseerd worden. We gaan ook beter kijken naar 

wat mensen zelf of met hulp van elkaar kunnen.
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Veranderingen in (jeugd)zorg   en ondersteuning in 2015

Wat verandert er aan de jeugdzorg?   

De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle zorg aan jeugdi-
gen. Naast de verantwoordelijkheid voor het preventief jeugd-
beleid krijgt de gemeente daarmee ook de verantwoordelijkheid 
voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclasse-
ring en het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermis-
handeling. 

De gemeente Best maakt samen met andere gemeenten in de 
regio en professionele partijen gebruik van de gelegenheid om 
de jeugdzorg te verbeteren. We gaan de hulp dichter bij huis 
organiseren en beter samenwerken. 

Wat verandert er op het gebied 
van inkomensondersteuning?

Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. In deze nieuwe 
wet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen-
gevoegd. De uitvoering van de Participatiewet wordt een 
taak voor de gemeente. De gemeente streeft naar een situatie 
waarin iedereen naar zijn of haar mogelijkheden werkt. Bij 
voorkeur bij een reguliere werkgever en wanneer dat (nog) 
niet mogelijk is door maatschappelijk mee te doen of onder 
begeleiding te werken. 

Wat verandert er aan maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo)?   

Begeleiding en dagbesteding 
Begeleiding en dagbesteding van mensen met een beperking 
of een chronische aandoening wordt in 2015 een taak van de 
gemeente. Deze taak wordt overgeheveld van de AWBZ naar de 
Wmo. Daarbij moet de gemeente bezuinigen. De gemeenten be-
kijkt samen met zorg- en welzijnsorganisaties hoe we met minder 
geld toch een ruim aanbod kunnen creëren.

Hulp bij het huishouden
Gemeenten krijgen straks minder geld voor hulp bij het huis-
houden. Om te zorgen dat mensen die dat hard nodig hebben 
de juiste hulp krijgen, gaan we deze hulp anders organiseren. De 
gemeente bepaalt straks alleen nog òf u hulp bij het huishouden 
krijgt, niet het aantal uren. Vervolgens bespreekt de zorgaanbieder 
van uw keuze samen met u wat er nodig is om uw huis schoon 
en prettig leefbaar te houden. Daarbij wordt ook gekeken naar 
wat u zelf nog kunt doen of met hulp van familie of bekenden 
kunt regelen.

Als u straks hulp of ondersteuning nodig heeft, 
kunt u terecht op meerdere plekken in Best. Zoals 
Bestwijzer, het consultatiebureau, school of de 
wijkverpleegkundige. Hier kunnen ze u verder op 
weg helpen. U wordt overal op dezelfde manier 
geholpen. We gaan beter kijken naar wat kunt u 
zelf kunt doen, eventueel met hulp van familie 
of bekenden. Ook is er straks meer maatwerk 
mogelijk.

Eén huishouden, één ondersteuner, 
één plan
Als u (of uw gezin) verschillende hulpvragen 
heeft, wordt alle hulp en ondersteuning goed op 
elkaar afgestemd. U krijgt één contactpersoon en 
hoeft maar één keer uw gegevens te verstrekken. 
De ondersteuner maakt samen met u een plan 
om de problemen op te lossen. Vaak lukt dat 
met hulp van familie, buren of vrienden. Als dat 
niet lukt, kan er professionele hulp ingeschakeld 
worden. 

Waar kunt u straks terecht als u hulp 
of ondersteuning nodig heeft? 

Krijgt u nu al jeugdhulp, dagbesteding of 
begeleiding? Dan is de einddatum waarop uw 
indicatie afloopt belangrijk. U ontvangt dezelfde 
hulp die u gewend bent tot de einddatum van 
uw indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Voor 
beschermd wonen geldt een overgangsperiode 
van maximaal vijf jaar. De gemeente gaat voor 
1 januari 2016 (of eerder als uw indicatie in 
2015 afloopt) samen met u bekijken welke 
ondersteuning u nodig heeft en hoe we die 
kunnen organiseren. 

Krijgt u hulp bij het huishouden en loopt uw 
indicatie door tot na 1 juli 2015? Dan ontvangt u 
tot 1 juli 2015 dezelfde hulp die u gewend bent. 
Uw zorgaanbieder gaat samen met u bekijken 
wat er na 1 juli nodig is om uw huis schoon en 
prettig leefbaar te houden. 

Ontvangt u een uitkering? Dan gaat er in 2015 wel 
wat voor u veranderen. U ontvangt in november 
2015 een brief met informatie over uw persoonlijke 
situatie. 

Iemand in de buurt helpen? 
Of zelf hulp nodig?
In Best zijn er verschillende vrijwilligersinitiatieven waar u 
hulp kunt bieden of vragen. U kunt ook gebruik maken van 
Wehelpen.nl. Dit is een digitaal platform voor vraag en aanbod 
van hulp bij u in de buurt. Bijvoorbeeld boodschappen doen, 
de hond uitlaten, vervoer naar het ziekenhuis, het gras maaien 
en veel meer. 

Ga voor meer informatie naar Bestwijzer, Nazarethstraat 173 of 
kijk op www.bestwijzer.nl.

Iedereen kan meedoen
De gemeente krijgt in 2015 extra taken op het gebied van 
jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. 
Dit brengt een grote verandering met zich mee voor de gemeente. 
Gaat u daar als inwoner wat van merken? Als u een beroep wilt 
doen op ondersteuning door de gemeente - of dat nu gaat om een 
jeugdige op het rechte pad brengen, hulp in de huishouding of 
inkomensondersteuning - is het antwoord JA. 

We proberen het zo te regelen dat het voor u zo gemakkelijk 
mogelijk is en aansluit bij uw persoonlijke situatie. Van u wordt 
verwacht dat u ook zelf naar oplossingen zoekt. Bijvoorbeeld: met 
een oudere die hulp in de huishouding nodig heeft, wordt in een 
zogenaamd keukentafelgesprek besproken hoe die hulp er in de 
toekomst uit zal zien. Daarbij bespreken we wat u nog zelf kunt 
doen, wat er door familie of buren gedaan kan worden en wat 
de thuiszorg gaat doen. U krijgt dus nog steeds hulp, maar dit is 
misschien niet altijd zoals u het gewenst of gedacht had.

Als u in 2015 zorg en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen, hulp bij opgroeiende kinderen of hulp bij 
werk en inkomen, dan kunt u daarvoor terecht op meerdere plekken 
in Best. Zoals de gemeente, Bestwijzer, de wijkverpleegkundige of 
de school van uw kinderen. Op al deze plekken kunnen ze u verder 
op weg helpen. En als er hulp nodig is van meerdere instanties om 
uw problemen op te lossen, dan krijgt u één contactpersoon. Hij 
of zij stelt dan samen met u en eventueel andere deskundigen een 
plan op. 

Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen in Best. 
En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 
Hiervoor blijft goede en betaalbare hulp beschikbaar. Bij alle 
ondersteuning door de gemeente, is de eigen kracht van inwoners 
is het uitgangspunt. We helpen mensen om hun eigen kracht zo 
goed mogelijk in te zetten. Dat betekent ook dat u zelf de regie in 
handen houdt. En dat vinden de meeste mensen erg prettig.

Wethouder Bert van Drunen en wethouder Peet van de Loo

Meer weten over alle veranderingen?
De gemeente Best bereidt zich goed en zorgvuldig voor op het 
organiseren van uw ondersteuning, hulp en werk dichtbij. Hoe 
dit er in 2015 uitziet en wat er precies verandert voor u, wordt 
dit najaar steeds duidelijker. Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan 
regelmatig op de website van de gemeente: 
www.gemeentebest.nl/samenzorgenvoorbest.  
U vindt hier ook antwoorden op veelgestelde vragen.

“Mijn kind heeft een indicatie van Bureau jeugd-
zorg en de behandeling is op 31 december 2014 

nog niet afgelopen. Wat gebeurt er nu?”

U ontvangt dan in 2015 dezelfde hulp van dezelfde aanbieder 
tot uiterlijk 1 januari 2016. Dit geldt voor alle bestaande cliënten 
die jeugdzorg krijgen. 

“Wij zijn steeds slechter ter been. 
Kunnen we nog wel hulp krijgen als 

dat nodig is?”

Er blijft goede ondersteuning voor mensen die 
dat echt nodig hebben. Maar we gaan wel be-
ter kijken wat u zelf kunt, eventueel met hulp 
van familie of bekenden. Misschien kunt u nog 
best zelf stofzuigen en kan uw buurman u af en 
toe naar het ziekenhuis brengen. We bekijken 
samen met u welke ondersteuning u zelf kunt 
regelen en wat u verder nodig heeft.

Jeugdwet

WMO  

Participatie

De gemeente werkt samen met zorg- en 
welzijnsaanbieders aan plannen voor goede en 
betaalbare zorg en ondersteuning. De bedoeling is 
dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de 
maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan 
blijven wonen. Natuurlijk blijft er goede zorg en 
ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig 
heeft. De manier waarop deze zorg en ondersteuning 
geboden wordt, gaat wel veranderen. Daarbij wordt 
van inwoners verwacht dat zij ook zelf oplossingen 
zoeken, met hulp van mensen uit hun omgeving. Zo 
zorgen we samen voor Best.

Wat als u al hulp of ondersteuning 
krijgt?

Samen zorgen voor Best


