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Maatwerkvoorziening Ondersteuning

Beschikking
Als duidelijk is welke ondersteu-
ning u nodig heeft, dan kunt u 
daarvoor een aanvraag indienen. 
Daarna krijgt u een toekenningsbrief 
(oftewel een beschikking) van de 
gemeente.

Daarin staat:
1. Op welke doelen en resultaten uw 

ondersteuning gericht is;
2. Hoe we de complexiteit van uw 

situatie en de benodigde inzet van 
de ondersteuning hebben beoor-
deeld;

3. Het arrangement dat u krijgt;
4. De periode dat u het arrangement 

krijgt;
5. Uw keuze voor een PGB of ZIN 

(met de aanbieder van uw keuze);
6. Informatie over de bezwaarmoge-

lijkheden op deze beschikking.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer 
informatie? Kijk dan eens op 
www.sittard-geleen.nl. 
U kunt ook contact opnemen met 
het Wmo-adviescentrum, 
tel. 046-4778841 
of e-mail: wmo@sittard-geleen.nl.

Het Wmo-adviescentrum in het 
Zuyderland Medisch Centrum 
in Sittard-Geleen is geopend 
van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. We werken 
met en zonder afspraak.

Leveringsvorm
Als u ondersteuning krijgt, kunt u 
kiezen uit zorg in natura (ZIN) of een 
Persoonsgebonden budget (PGB).

Zorg in natura
Kiest u voor zorg in natura (ZIN), dan 
kiest u een Wmo-aanbieder met een 
contract bij de gemeente. Samen 
met de Wmo-aanbieder stelt u een 
zorgplan op waarin wordt vastgelegd 
hoe aan de doelen en resultaten 
wordt gewerkt. U vindt de lijst met 
Wmo-aanbieders waaruit u kunt 
kiezen op www.sittard-geleen.nl/
wmo-aanbieders.

Persoonsgebonden budget
Een PGB is een geldbedrag waar-
mee u zélf de ondersteuning inkoopt 
bij de zorgverlener van uw keuze. 
U krijgt dit bedrag niet zelf op uw 
rekening. De gemeente betaalt uw 
budget aan de sociale verzekerings-
bank (SVB). U kunt de kosten van uw 
ondersteuning vervolgens decla-
reren bij de SVB. De SVB betaalt 
vervolgens rechtstreeks aan uw 
zorgverlener uit.

Voor een PGB gelden een aantal 
voorwaarden. U of iemand in uw 
netwerk moet het PGB kunnen 
beheren en u moet vooraf een plan 
overleggen bij de gemeente. Daarin 
staat waarom u kiest voor een PGB 
en hoe u het PGB gaat inzetten. Het 
beheer van het PGB mag niet door 
de zorgverlener gedaan worden.

Als u ondersteuning krijgt vanwege 
schulden of een verslavingspro-
bleem, komt u niet in aanmerking 
voor een PGB.

Eigen bijdrage
Voor ondersteuning vanuit de Wmo 
geldt een eigen bijdrage. Het 
Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) stelt de hoogte van uw eigen 
bijdrage vast op basis van uw inko-
men en vermogen. U ontvangt dan 
elke vier weken een factuur voor de 
ondersteuning die u heeft gekregen.

Meer informatie over het CAK vindt 
u op www.hetcak.nl. Daar vindt u 
ook een rekenmodule waarmee u 
eenvoudig uw maximale eigen 
bijdrage kunt berekenen. 

Heeft u vragen over de eigen 
bijdrage, bel dan met het CAK, 
tel. 0800-1925.

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief!
 

Het laatste nieuws van 
de gemeente niet missen?

www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief

Ondersteuning bij zelfstandig wonen 
en meedoen, hoe is dat geregeld?

Ervaart u problemen in het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten, 
of het meedoen in de maatschappij? Als u deze problemen niet zelf of met hulp 
van uw omgeving, kunt oplossen kan de gemeente u ondersteunen. Dit gebeurt 
binnen de ‘maatwerkvoorziening ondersteuning’. In deze folder leest u hoe de 
toekenning van deze voorziening in zijn werk gaat. 



Maatwerkvoorziening Ondersteuning

De maatwerkvoorziening 
ondersteuning
Sinds 2015 zijn gemeenten ver-
antwoordelijk voor een aantal 
ondersteuningstaken die voor-
heen werden verstrekt in de vorm 
van individuele begeleiding en/of 
groepsbegeleiding (dagbesteding). 
Gemeente Sittard-Geleen heeft 
deze taken gebundeld binnen de 
maatwerkvoorziening ondersteu-
ning. Deze voorziening kan worden 
verstrekt in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo).

De Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)
In de Wmo is geregeld dat u onder-
steuning krijgt als u in het dagelijks 
leven belemmeringen ondervindt 
door ouderdom, een chronische 
ziekte of psychische problemen. De 
Wmo kent bijvoorbeeld vervoers-
voorzieningen, woningaanpassingen 
en hulpmiddelen. 

Maar ook voorzieningen in de vorm 
van dienstverlening zoals huishou-
delijke hulp, ondersteuning en kort-
durend verblijf. Al deze voorzienin-
gen zijn afgestemd op uw situatie. 
Daarom noemen we ze maatwerk-
voorzieningen. 

De maatwerkvoorziening ondersteu-
ning gaat om hulp die zorgt dat u:
1. zo lang en goed mogelijk op uw  

eigen manier zelfstandig kunt 
wonen (zelfredzaamheid);

2. zo zelfstandig en actief mogelijk 
kunt meedoen aan de maat-
schappij (participatie)

Hoe veel ondersteuning daarvoor 
nodig is, dat hangt van uw persoon-
lijke situatie af. De hoeveelheid 
ondersteuning die nodig is, kan 
daarom per persoon verschillen.

 

Keukentafelgesprek
Vraagt u om ondersteuning van-
uit de Wmo, dan krijgt u eerst een 
persoonlijk gesprek bij u thuis, het 
zogenaamde keukentafelgesprek.  
De Wmo-consulent van de gemeente 
kijkt samen met u naar:
1. uw persoonlijke situatie;
2. uw eigen mogelijkheden;
3. mogelijkheden voor hulp in uw 

eigen omgeving;
4. de voorzieningen in uw buurt en
5. de verwachtingen voor de toe-

komst.

Als uit het gesprek duidelijk wordt 
dat u aanvullende ondersteuning 
nodig heeft, krijgt u die. Tijdelijk als 
het kan, permanent als het moet. 

U hoeft het keukentafel gesprek 
niet alleen te voeren. Als u het prettig 
vindt, kan iemand uit uw directe 
omgeving bij het gesprek aanwezig 
zijn. Ook kunt u gebruik te maken 
van onafhankelijke cliëntondersteu-
ning. Hiervoor kunt u bellen met 
telefoonnummer 088-0102222.

Doel en resultaten
Om vast te stellen welke ondersteu-
ning u nodig heeft, kijken we samen 
met u naar:

1. Regie over uw eigen leven
 Kunt u uw leven leiden zoals u dat 

zelf wilt? Kunt u zelfstandig han-
delen, uw eigen keuzes maken, de 
gevolgen van uw keuzes overzien 
en uw handelen aan passen als dat 
nodig is?

2. Deelnemen aan het maatschap-
pelijk leven

 Kunt u deelnemen aan het maat-
schappelijk leven zoals u dat zelf 
wilt? Bent u in staat om sociale 
contacten te onderhouden, te 
werken, vrijwilligerswerk te doen 
of deel te nemen aan allerlei acti-
viteiten zoals mensen ontmoeten, 
sport en cultuur?

3. Veilig huishouden
 Is het veilig in huis voor u en uw 

gezinsleden? 

De antwoorden op bovenstaande 
vragen, bepalen het doel van de 
ondersteuning. Bij elk doel worden 
resultaten geformuleerd. Voor-
beelden van resultaten zijn het op 
orde brengen van uw administratie 
of financiën; het onderhouden van 
sociale contacten of gezond leven en 
uzelf goed verzorgen.

Als een maatwerkvoorziening onder-
steuning wordt toegekend, werkt u 
samen met uw zorgverlener aan de 
gestelde doelen en resultaten.

Arrangement
De maatwerkvoorziening ondersteu-
ning wordt toegekend in de vorm van 
een arrangement. De gemeente kent 
9 verschillende arrangementen. De 
hoogte van het arrangement bepaalt 
het tarief dat zorgaanbieders krijgen 
om de gestelde doelen en resultaten 
te bereiken.

Om de hoogte van het arrangement 
vast te stellen, kijken we naar de 
zwaarte van uw beperkingen en naar 
inzet die nodig is om de doelen en 
resultaten te bereiken.

De zwaarte van beperkingen
In de zwaarte van beperkingen, ook 
wel de complexiteit genoemd, zijn 
drie niveaus benoemd:
- Als u activiteiten zelfstandig kunt 

uitvoeren, maar daarbij enige in-
structie, aansturing of aansporing 
nodig heeft , spreken we van een 
lichte complexiteit;

- Als het meer gaat om hulp bij het 
uitvoeren van activiteiten, of het 
samen uitvoeren van activiteiten, 
dan spreken we van een matige 
complexiteit.

- Als activiteiten hoofdzakelijk 
 moeten worden overgenomen, 

dan is er sprake van een zware 
complexiteit.

De benodigde inzet
De benodigde inzet is afhankelijk 
van de aard en omvang van de ge-
stelde doelen en resultaten. 
Ook hier zijn drie niveaus benoemd: 
- Kunnen doelen en resultaten 

worden bereikt met een inciden-
teel contact (bijvoorbeeld één 
keer per week of twee weken, of 
enkele korte contactmomenten 
per week), dan spreken we van 
een lichte inzet. 

- Zijn er meerdere intensieve 
contacten per week nodig, dan 
spreken we van een matige inzet.

- Is nagenoeg dagelijks ondersteu-
ning nodig, dan spreken we van 
zware inzet.

De complexiteit en inzet zorgen voor 
de hoogte van het arrangement, dat 
is in onderstaand schema weerge-
geven.
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Lichte inzet Matige inzet Zware inzet

Lichte complexiteit Arrangement
1

Arrangement
4

Arrangement
7

Matige complexiteit Arrangement
2

Arrangement
5

Arrangement
8

Zware complexiteit Arrangement
3

Arrangement
6

Arrangement
9

Van “recht hebben op” naar “doen wat nodig is”, dat is gelijkheid.


