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AANBOD Training Zorgwetten

Consulenten, wijkteammedewerkers, intakefunctionarissen, 

klantadviseurs, onafhankelijk cliëntondersteuners. Zij hebben 

te maken met mensen die een hulpvraag uiten. En die hulpvraag 

moet worden beoordeeld: kun je hiervoor een beroep doen op de 

gemeente of moet je aankloppen bij de zorgverzekeraar of het CIZ? 

Ook in het beleid moet de juiste afbakening worden gemaakt. En 

tegelijk moet je op de raakvlakken verbinding zoeken. 

Met vier zorgwetten: Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz is dat ingewikkeld. 

Omdat op veel regels uitzonderingen bestaan. Daarom is het belangrijk 

om te snappen hoe de zorgwetten zich tot elkaar verhouden. 

Als je weet hoe het zit, dan:

•  Krijg je cliënten sneller op de juiste plek.

•  Ben je niet meer gefrustreerd over afwijzingen van het CIZ.

•  Heb je meer begrip van de keten en wie je daarin nodig hebt.

Bureau HHM geeft trainingen op maat over de zorgwetten. Afhankelijk 

van het gewenste kennisniveau van de deelnemers bieden we een 

overzicht op hoofdlijnen of gaan we de diepte in. Het kan over één wet 

gaan of alle vier wetten. In de training brengen we veel theorie en zorgen 

daarbij voor een koppeling met de praktijk van de deelnemers. Met 

interactieve oefeningen en gebruik van eigen casuïstiek. Dat is de kracht 

van onze trainingen: de vier wettelijke kaders in samenhang bekeken, met 

de praktijk voor ogen.

Het helpt 
als je weet 
hoe het zit



HHM MAGAZINE  •  41 

Training Zorgwetten AANBOD



42  •  HHM MAGAZINE

      

AANBOD Training Zorgwetten

Trainingsmodules (maatwerk)
• Intake voor inventarisatie van vragen en casussen van  

deelnemers, (eventueel met instaptoets)

• Basistraining (vier zorgwetten ‑ één dagdeel)

• Verdiepingstraining (één of twee zorgwetten per dagdeel)

• Kennisspel zorgwetten (meestal als afsluiting)

• Workshop Borgen van kennis (één dagdeel)

HET WETTELIJK LANDSCHAP 

Zorgkantoren

Zorgverzekeraars

Gemeenten
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CL IËNT

Regelt de onder-
steuning van mensen 
met arbeidsvermogen 
bij het vinden van 
(aangepast) werk en 
het krijgen van een 
inkomen.

Regelt dat zoveel mogelijk kinderen 
binnen regulier onderwijs een 
startkwalificatie halen. 
Legt zorgplicht bij scholen om 
voor iedere leerling een passende 
plek te bieden.

Regelt alle ondersteuning, 
hulp en zorg aan jeugdigen 
en ouders bij opgroei- en 
opvoedproblemen, 
psychische problemen en 
stoornissen. Regelt ook 
jeugdbescherming, jeugd-
reclassering, jeugdzorgPlus, 
jeugd-GGz en jeugd-LVB.

 

WET
PASSEND ONDERWIJS

JEUGDWET

PARTICIPATIEWET

WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING

WET LANGDURIGE ZORG

ZORGVERZEKERINGSWET

Regelt de ondersteuning 
van mensen die niet 
volledig zelf kunnen voor-
zien in hun zelfredzaamheid 
en participatie of behoefte 
hebben aan beschermd 
wonen of opvang.

Regelt de aanspraak 
op zorg voor mensen 
die een blijvende behoefte 
hebben aan permanent
toezicht of 24 uur per 
dag zorg in de nabijheid. 

Regelt medisch 
noodzakelijke zorg en 
in het bijzonder de aan-
spraak wijkverpleging: 
zorg zoals verpleegkundigen 
die plegen te bieden, waar-
bij die zorg verband houdt 
met de behoefte aan genees-
kundige zorg of een hoog 
risico daarop.

Bent u geïnteresseerd in de training zorgwetten 

of onderzoek naar een bepaalde cliëntgroep?

Neem dan contact op met Louise Pansier.

Zij vertelt u graag alles over de mogelijkheden.

Quotes van deelnemers:

“Prima sfeer, actuele 

casussen en de enorme 

kennis die jullie hebben”.

“Er was veel ruimte voor 

het stellen van vragen en 

voorleggen van casussen. Dat 

verheldert de theorie”.

“Ik heb de training als zeer
 

prettig ervaren. Presentatie 
door

de trainer is uitstekend en 
sluit goed 

aan bij het niveau van de

deelnemer”.
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Zorgwetten ONDERZOEK

Een aantal voorbeelden van onderzoeken 
die hebben bijgedragen aan inzicht in 
wet- en regelgeving of de effecten van 
wijzigingen:

Handreiking meerderjarigen met tijdelijke behoefte aan 

beschermende woonomgeving (2015-2019)

In 2015 en 2016 deden wij in opdracht van het ministerie van VWS 

landelijk onderzoek naar meerderjarige cliënten met een licht 

verstandelijke beperking (LVB) die tijdelijk een beschermende woon‑

omgeving nodig hebben. Op grond daarvan krijgen gemeenten sinds 

2017 structureel financiële middelen voor de ondersteuning aan 

deze doelgroep. Op verzoek van de VGN hebben we in 2017 andere 

cliëntgroepen met vergelijkbare ondersteuningsbehoefte in beeld 

gebracht, waaronder mensen met niet‑aangeboren hersenletsel en 

mensen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen.     Om ervoor te 

zorgen dat al deze cliëntgroepen beter in beeld komen bij gemeenten 

hebben we een handreiking opgesteld. 

Met onze onderzoeksaanpak kunnen we ook op regionaal of lokaal 

niveau deze groep en het benodigde aanbod in beeld brengen.

Ontwikkeling en actualisatie zorgprofielen (2018-2019)

De wettelijke kaders beschrijven op hoofdlijnen wie in aanmerking 

komt voor ondersteuning. Cliënt- of zorgprofielen zijn daarbij 

een hulpmiddel en worden vaak gebruikt als instrument voor 

indicatiestelling en bekostiging. 

In verschillende trajecten hebben wij zorgprofielen ontwikkeld als 

nadere uitwerking van de wettelijke kaders: 

• Ontwikkeling van zorgprofielen voor GGZ-cliënten die aan de Wlz-

criteria voldoen (de zorgprofielen zijn nodig als de Wlz in 2021 

wordt opengesteld voor mensen met psychische problematiek).

• Actualisatie van enkele Wlz-zorgprofielen voor de gehandicapten-

zorg (VG7 en VG8), zodat deze beter aansluiten bij de cliënten die 

er gebruik van maken.

• Ontwikkeling van zorgprofielen voor de wijkverpleging, als input 

voor een nieuw bekostigingsmodel.

Afwegingskader verlengde jeugdhulp 

gemeente Utrecht (2018)

Samen met de gemeente Utrecht hebben 

wij een afwegingskader ontwikkeld over 

verlengde jeugdhulp, dat wil zeggen 

jeugdhulp die na de 18e verjaardag 

gecontinueerd wordt. Het afwegingskader 

beschrijft de wettelijke kaders en geeft 

handvatten om in een individuele situatie 

te bepalen of verlengde jeugdhulp de 

meest passende oplossing is. 

Verlengde jeugdhulp wordt vooral 

toegepast voor jeugdigen in verblijf. 

Naast een afwegingskader als hand vat 

voor de praktijk, is het voor de beleids‑

ontwikkeling belangrijk om inzicht 

te hebben in het aantal jeugdigen in 

verblijf en hun specifieke woon- en 

ondersteuningsbehoefte na de periode 

van verblijf. 

Aanbieders werken voor het 18e levensjaar samen met jong-
volwassenen aan voorbereiding op volwassenheid en betrekken hierbij 
het buurtteam Jeugd en Gezin van de wijk waar hij woont. Bij 
Utrechtse jongvolwassenen is het buurtteam J&G al zoveel mogelijk 
betrokken vanaf het moment van zorgtoekenning in het kader van één 
gezin, één plan.

Blijft zorg nodig na het 18e jaar? → Aanbieder betrekt tijdig, maar 
uiterlijk zes maanden voor 18e verjaardag het buurtteam J&G van de 
wijk waar hij woont. Meldt aanbieder de jongvolwassene te laat aan bij 
buurtteam J&G? → Buurtteam J&G gaat hierover in gesprek met 
aanbieder en meldt dit de gemeentelijk accounthouder van betreffende 
aanbieder.

Buurtteam J&G maakt gebruik van haar professionele ruimte bij 
afweging voor voorzetting van zorg voor jeugdige en neemt de tijd 
om te komen tot een integraal plan.

Resultaat: Passende oplossing 
voor jongere bij overgang 18-/18+

Een passende oplossing niet is te vinden? → Buurtteam en aanbieder 
kunnen een maatwerktafel met betrokkenen (en eventueel gemeente) 
organiseren om deze oplossing toch te bereiken. Zij betrekken 
eventueel ook partijen uit sociale basis. 

Voor jongvolwassenen kan zorg ingezet worden op basis van de Jeugdwet. Tussen hun 18e en 23e levensjaar kan zorg geboden worden op basis van Verlengde 

jeugdhulp, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet of Wet maatschappelijke ondersteuning. Het buurtteam Jeugd en Gezin onderzoekt ruim voor de 

18e verjaardag vanuit het perspectief van de jongvolwassene op welke manier voortzetting van zorg wenselijk is en welk kader het best passend. Het perspectief van de 

jongvolwassene en de uitgangspunten van de gemeente Utrecht zijn leidend.

Ontwikkeld in
samenwerking met

OVERWEGINGEN Bij voorzetting 
van zorg houdt buurteam rekening 
met:
• Aard van ondersteuning: 

Is de hulp gericht op het 
systeem van de jongvolwassene 
of alleen de jongvolwassene 
zelf? Past de ondersteuning 
meer onder de Wmo, Zvw of Wlz? 

• Continuïteit van onder-
steuning: Het waarborgen van 
hulp, ook als de ondersteuning 
qua aard past onder een ander 
wettelijk kader. Wordt zorg niet 
onnodig onderbroken?

• Duur van ondersteuning: 
Hoe lang is de ondersteuning 
nog nodig na de 18e verjaardag?

• Impact voor jongvolwassene: 
Heeft de overgang naar andere 
ondersteuning vooral positieve 
of negatieve impact op de 
jongvolwassene?

LET OP: Wanneer jongvolwassenen 
niet voldoen aan de wettelijke 
eisen om zorg te ontvangen uit 
verlengde jeugdhulp, kan in 
overleg met de accounthouder van 
betreffende aanbieder op 
inhoudelijke gronden alsnog 
hiervoor gekozen worden. 

VOORBEELDEN van situaties waar Verlengde jeugdhulp een passende oplossing kan zijn:
• Jongvolwassenen die gebaat zijn bij specifieke, ontwikkelingsgerichte begeleiding bij zelfredzaamheid of participatie.
• Bij jongvolwassenen met doorloop van een ggz-behandeling die voor het 18e levensjaar is gestart en die onder de Zvw niet gecontinueerd kan worden.
• Jongvolwassenen die na het 18e levensjaar nog verblijven bij het pleeggezin.
• Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, maar met ontwikkelmogelijkheden, waardoor (nog) geen Wlz-indicatie afgegeven kan worden. 
LET OP: Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en ernstig probleemgedrag, die integrale behandeling met verblijf ontvangen 
in een LVG-behandelcentrum, is de zorg vanaf de 18e verjaardag geregeld in de Wlz.

WEGWIJZER

Zorginzet

bij 

overgang

18 jaar

Voor een goede afhandeling is het 
belangrijk dat de RT alleen 
aanvragen voor beschermd wonen 
ontvangt waarbij - in het geval van 
Utrechtse jongvolwassenen uit 
verblijf - het buurtteam J&G mee 
heeft gedacht en beschermd 
wonen de meeste passende 
ondersteuning vond. 

Partijen nemen verschillende 
rollen aan bij verwijzing van zorg 
voor jongvolwassenen: 
Aanbieder jeugdhulp 
(met verblijf):
• Brengt minimaal zes maanden 

voor de 18e verjaardag in beeld 
of jongvolwassene na 18e nog 
zorg nodig heeft. 

• Organiseert indien nodig een 
maatwerktafel met betrokkenen 
en betrekt hiervoor tijdig 
buurtteam J&G. 

• Meldt jongvolwassene alleen 
aan bij regionale toegang na 
instemming van buurtteam J&G. 

• Buurtteam Jeugd en Gezin:
Onderzoekt samen met jong-
volwassene en aanbieder of 
zorg na het bereiken van 18e

jaar nodig is en komt met hen 
tot een integraal plan.

• Meldt bij de gemeentelijke 
accounthouder te late 
aanmeldingen door aanbieders.

• Organiseert indien nodig een 
maatwerktafel met betrokkenen.

• Wijst zorg toe. 
Regionale toegang: 
• Onderzoekt samen met jong-

volwassene of beschermd 
wonen de beste oplossing is.

• Wijst zorg toe. 
Gemeente Utrecht: 
• Bespreekt met aanbieders 

signalen over te laat aanmelden 
van jongvolwassenen uit verblijf 
bij buurtteam J&G. 

• Neemt op verzoek van 
aanbieder of buurtteam J&G 
deel aan maatwerktafels. 

• Komt met maatwerkoplossingen 
voor contractering. 

UITGANGSPUNTEN gemeente Utrecht, in 
aanvulling op de leidende principes van 
het Utrechtse model:
• Inhoud staat centraal, niet het systeem.   
• Jeugdigen groeien op in eigen buurt/plek 

die aansluit bij hun dagelijkse leven.
• De zorg verplaatst en niet de jeugdige 

(scheiden wonen en zorg).
• Doorgaande lijn tot zelfstandigheid, op 

basis van plan met langetermijn-
perspectief.

• Verblijf als hulpverleningsvariant zo kort 
mogelijk inzetten.

• Verblijf als woon- en opvoedingsvariant is 
perspectief biedend en zo stabiel 
mogelijk.

Aanbieder stemt de afweging van het buurtteam J&G met hen af over de 
passende ondersteuning en eventuele aanmelding bij de Regionale 
Toegang op zorginhoudelijke gronden. Voordat een aanmelding wordt 
gedaan bij de RT, overlegt het buurtteam J&G met de RT. 


