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WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet
Informatie voor ouders/verzorgers
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In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering van de zorg voor 
uw kind. De huidige AWBZ maakt plaats voor de Jeugdwet, Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet langdurige zorg 
(Wlz) en de Wijkverpleging (Zvw).

In deze beknopte wegwijzer heeft Adelante de belangrijkste algemene 
informatie daarover op een rijtje gezet inclusief links naar relevante 
websites. Dit is slechts een handreiking, want voor inhoudelijke en 

financiële vragen is de gemeente vanaf 2015 uw aanspreekpunt. De 
indicatie voor Jeugdwet en WMO zal ook niet meer via het CIZ gebeuren, 
maar via de gemeente. Veel gemeenten hebben inmiddels informatie over 
dit onderwerp op hun website staan. Bovendien is de landelijke overheid 

in oktober een publiekscampagne gestarte onder de naam “Nederland 
verandert, de zorg verandert mee” (www.dezorgverandertmee.nl). 

Wegwijzer
Informatie over de veranderingen in de

financiering van de zorg voor uw kind in 2015
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Wat zijn de belangrijkste veranderingen 
vanaf 1 januari 2015?

De belangrijkste verandering is dat de huidige AWBZ verdwijnt. Hiervoor 
in de plaats komt de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), Wijkverpleging (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor onder-
steuning, begeleiding en dagbesteding/dagactiviteiten die nu nog onder de 
AWBZ vallen, moet u vanaf 2015 bij de gemeente zijn. Dit betekent niet dat 
op 1 januari 2015 alles anders wordt: 2015 is een overgangsjaar. 

Jeugdwet
Kinderen verdienen een goede start. De gemeente coördineert vanaf 
1 januari 2015 alle jeugdhulp. Per gezin komt er één plan. Dit betekent dat 
kinderen en gezinnen straks snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van 
professionals. Daarmee kunnen kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, 
beter beschermd, begeleid en behandeld worden. Gemeenten zijn straks 
ook verantwoordelijk voor zorg aan kinderen en jongeren met psychische 
problemen, voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdre-
classering en het inrichten van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Dit wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet 2015.
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Wat gaat er veranderen in de jeugdzorg? 

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:
•	 alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb 

(jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorg-
Plus (gesloten jeugdzorg), inclusief dyslexie, woontrainen en logeren;

•	 de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; 
•	 de uitvoering van de jeugdreclassering;
•	 advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermis-

handeling. 
Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. 

Wat verandert er voor kinderen en jongeren 
die jeugdhulp of -zorg nodig hebben?

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt deze zorg vanuit (voorheen) 
de AWBZ of Zvw voortaan onder de nieuwe Jeugdwet:
•	 behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een psychische 

stoornis;
•	 behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) ver-

standelijke beperking; 
•	 begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend ver-

blijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
•	 vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar 

jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening 
wordt geboden.
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Het Pgb in de Jeugdwet

Net als nu kunnen ouders en jeugdigen kiezen voor een Pgb. 
2015 is een overgangsjaar. Als de AWBZ-indicatie van uw kind op 1 januari 
2015 nog geldig is houdt u recht op dezelfde zorg tot de einddatum van de 
indicatie of tot uiterlijk 31 december 2015. Daarna moet er bij uw gemeente 
een nieuwe indicatie worden aangevraagd. Uw kind blijft de zorg van de 
eigen zorgaanbieder ontvangen, Adelante in dit geval. In de meeste gevallen 
betekent dit dat uw kind het Pgb houdt. Uw gemeente kan ervoor kiezen om 
de zorgaanbieder te contracteren. Dan krijgt uw kind dezelfde zorg in natura. 
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Trekkingsrecht Pgb

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het Pgb niet meer op uw eigen bankrekening 
gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dan uw budget. De 
SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Hiervoor 
moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. De zorgover-
eenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of zorgkantoor (AWBZ of Wet langdurige 
zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makke-
lijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie 
over. 

Let op! Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Informeer hier-
naar bij de SVB. 

Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die in 2015 een Pgb van de gemeente 
krijgt. Het geldt ook voor iedereen die in 2015 een Pgb krijgt van het zorg-
kantoor. Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die in 2015 een Pgb van 
de zorgverzekeraar krijgen. 

Meer informatie over het trekkingsrecht kunt u vinden op: www.svb.nl/pgb

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u informatie over de veranderingen in de langdurige zorg of jeugdhulp? 
Kijk dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.dezorgverandertmee.nl.
Ook kunt u verschillende brochures vinden op www.rijksoverheid.nl/hlz.
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Informatie over uw persoonlijke situatie
Vanaf oktober 2014 verstrekt de overheid algemene informatie over de 
veranderingen. Die informatie staat in folders, op websites en in de krant en 
is zo gedetailleerd mogelijk. Maar het is géén informatie over uw persoonlijke 
situatie. Die krijgt u, indien van toepassing, van uw gemeente, zorgverzeke-
raar of zorgaanbieder.

Heeft u nog vragen over uw persoonlijke situatie, dan kunt u bellen met het 
Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp via telefoonnummer 0800-0126. 

Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit bij de hand. Dat is de brief van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg waarin staat op 
welke zorg u recht heeft.
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE
De zorg van Adelante richt zich op 
onderzoek,  behandeling en advies op 
het gebied van complexe en algemeen 
specialistische revalidatiegeneeskunde 
voor volwassenen, kinderrevalidatie, 
speciaal onderwijs en wonen, audiologie 
en communicatie en arbeidsreïntegratie. 
In het kenniscentrum van Adelante 
wordt onderzoek verricht, gewerkt aan 
zorgvernieuwing en aan verbetering van 
behandelmethoden. 
De ruim 1.100 professionals van Adelante 
zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg 
a/d Geul, Heerlen, Maastricht, SIttard-
Geleen, Roermond en Venlo. Daarnaast 
is Adelante actief in de poliklinieken van 
ziekenhuizen en ambulante begeleiding.

Meer algemene informatie over Adelante 
treft u aan op: www.adelante-zorggroep.nl


