>18 JAAR:
Wmo Hoeksche Waard
T 088-647 19 20
(op werkdagen van 8.30
tot 16.30 uur bereikbaar)
E contact@WmoHW.nl
I www.samenmeerHoekscheWaard.nl

<18 JAAR:
Jeugdteam Hoeksche Waard
T 088-123 99 25
(op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur bereikbaar)
E info@jeugdteamHW.nl
I www.jeugdteamHW.nl

BEN JE BIJNA 18 JAAR
EN HEB JE ONDERSTEUNING
NODIG ALS JE 18 BENT?
LEES DAN DEZE FOLDER!

Inleiding
Word je binnenkort 18 jaar en heb je dan ook ondersteuning
nodig? Dan wordt die ondersteuning niet meer vanuit de
Jeugdwet geregeld. Je krijgt dan te maken met andere wetgeving,
bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wat is de Wmo?
De Wmo wordt aangeboden door de gemeente waar je woont (ingeschreven staat). Je kan
bij die gemeente ondersteuning aanvragen voor begeleiding bij dagelijkse activiteiten,
dagbesteding, kortdurend verblijf, wonen en verplaatsen binnen- en buitenshuis (bv. een
scootmobiel of rolstoel).

Als je in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wmo, houd dan
rekening met het volgende:

Bijdrage in de kosten

Als je jouw zorg wilt behouden als je 18 jaar bent, kan je via jouw contactpersoon van het

Voor een aantal vormen van ondersteuning vanuit de Wmo (o.a. begeleiding) betaal

Jeugdteam hiervoor een aanvraag doen. Bespreek dit vroegtijdig (minimaal een half jaar voor

je een bijdrage in de kosten. Dit noem je een eigen bijdrage. De hoogte van de

je 18 wordt) met de jeugdprofessional. Er is namelijk tijd nodig om dit voor jou te regelen.

eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren. De Wmo-consulent kan je

Begeleiding bij wonen

hierover meer vertellen.

Wil je op jezelf gaan wonen en heb je daarbij begeleiding nodig, maar is veel toezicht

Centraal administratiekantoor (CAK)

overbodig? Dan doe je bij de gemeente waar je woont een aanvraag voor begeleiding vanuit

Het CAK berekent de eigen bijdrage per periode van vier weken. Dat wordt de

de Wmo. Houd er rekening mee dat je zelf een woning huurt (of koopt) en zorgdraagt voor je

periodebijdrage genoemd. Als je een eigen bijdrage moet betalen, ontvang je van het

woonlasten (huur, gas, water en licht etc.). Gezien de wachttijd die er op huurwoningen is, is het

CAK een brief met informatie over hoe en binnen welke termijn je die bijdrage moet betalen.

verstandig om je direct als je 18 jaar wordt in te schrijven bij een woningcorporatie.

Beschermd wonen

De Wmo-consulent kan voor jou een schatting maken van de hoogte van de eigen
bijdrage. Voor vragen kun je ook contact opnemen met het CAK op telefoonnummer

Is thuis wonen niet meer mogelijk? Heb je intensieve zorg en veel toezicht nodig? Speelt je

0800-1925 (gratis). Op de website www.hetcak.nl kun je voor jouw situatie de

beperking met name op psychisch gebied? Dan is een beschermde woonvorm mogelijk een

maximale eigen bijdrage berekenen.

oplossing voor jou. Bespreek dit met een Wmo-consulent.
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Zorg in natura en Persoonsgebonden budget

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De ondersteuning die je ontvangt vanuit de Jeugdwet wordt geboden door een zorgaanbieder. Als

Heb je voor je 18e jaar gebruik gemaakt van medische zorg (o.a. behandeling)? Krijg

je de ondersteuning van deze zorgaanbieder wilt behouden vanaf je 18e jaar, dan kan dit als de

je ondersteuning bij je persoonlijke verzorging? En is deze zorg ook nodig vanaf je

Wmo een contract heeft met deze zorgaanbieder en deze zorgaanbieder ook zorg aanbiedt aan

18e jaar? Dan moet je een melding doen bij je zorgverzekeraar. Vanaf je 18e jaar

mensen van 18 jaar en ouder.. Je kan de zorg dan afnemen met de regeling Zorg in Natura (ZIN).

vallen medische zorg en persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekeringswet (m.u.v.
cliënten die onder de Wet Langdurige Zorg vallen).

Het kan zijn dat je vanuit de Jeugdwet
ondersteuning

ontvangt

van

een

zorgaanbieder/zorgverlener waar de Wmo
geen contract mee heeft afgesloten. Het
is in bepaalde gevallen toch mogelijk
om deze zorgaanbieder/zorgverlener te
houden. Hiervoor moet je dan gebruik maken
van een persoonsgebonden budget (pgb).

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Als je langdurig intensieve zorg nodig hebt, dan dien je je zorgvraag in bij Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Als je
onder de WLZ valt, kan (bijna) alle zorg binnen deze wet worden aangevraagd. Welke
zorg dit precies is, bespreek je met je contactpersoon vanuit de Jeugdteams, Wmo of
een consulent vanuit stichting MEE (organisatie die cliëntondersteuning biedt).

Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan.
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Aanvullende informatie
Zoals je gelezen hebt, verandert er het een en ander als je straks
18 jaar bent. Aanvullende informatie op het gebied van zorg en
regelingen kun je ook vinden op de volgende websites:

•
•
•
•

www.samenmeerHoekscheWaard.nl
www.MEEzhe.nl
www.regelhulp.nl
www.HWWonen.nl

Er is ook een app, waarin informatie staat over allerlei zaken die je moet regelen als je 18
jaar wordt. Deze Kwikstart app is gratis te downloaden. De app geeft bijvoorbeeld informatie
over verzekeringen, studiefinanciering, zelfstandig wonen maar ook over allerlei vormen van
ondersteuning en hulp.

Heb je nog vragen?
Dan kun je contact met opnemen met de Wmo Hoeksche Waard. Zij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 088-647 19 20 of
per mail naar contact@WmoHW.nl

Laat deze folder ook aan je ouders/verzorgers
lezen en bespreek dit met hen.
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