Website
Tichtby Elkoar
Op www.tichtbyelkoar.nl vindt
u veel informatie over alle
veranderingen in de gemeenten
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Regelhulp
Via de zoekbalk van
www.tichtbyelkoar.nl en via
een link op dezelfde site kunt u
terechtkomen op de website van
Regelhulp www.regelhulp.nl. Deze
website is een wegwijzer van de
overheid voor iedereen die
op zoek is naar zorg en ondersteuning. De site bevat actuele
en betrouwbare informatie op
het gebied van zorg, welzijn,
opvoeden en opgroeien én
sociale zekerheid. Regelhulp
biedt zowel landelijke informatie
als informatie uit uw eigen
gemeente.

Crisissituatie
Als er sprake is van een
crisissituatie kan er contact
gezocht worden met:
• Spoed4Jeugd, telefoonnummer:
0800 - 776 33 45 (24/7)
• Veilig Thuis, telefoonnummer:
0800 - 2000 (24/7) of
058 - 233 37 77

Jeugd
Jeugdzorg
Op het gebied van de jeugdzorg verandert er veel in 2015. De gemeenten
hebben nu ook al taken op dit gebied.
Deze worden uitgevoerd door het
CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Dit
centrum geeft informatie over het
opgroeien en opvoeden van een kind
vanaf de zwangerschap tot aan jong
volwassenheid.
Jeugdwet
Met ingang van 2015 verandert
de ‘Wet op de jeugdzorg’ in de
Jeugdwet. Op dat moment krijgen de
gemeenten er een groot aantal taken
op het gebied van de jeugdzorg bij.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Zorg voor kinderen en gezinnen
met opgroei- en opvoedproblemen
• Zorg voor kinderen met een
beperking
• Zorg voor kinderen met een
psychisch probleem
Nieuwe taken voor de gemeenten
Gemeenten zijn met ingang van
2015 verantwoordelijk voor de regie
op de jeugdhulp. Daarnaast zijn ze
financieel verantwoordelijk. De uitvoering van de taken blijft in handen
van professionele hulpverleners.
Jeugdteams
De zorg voor passende hulpverlening
en begeleiding ligt bij de Jeugdteams.
Zij nemen in de toekomst de huidige
taken van het CJG over en coördineren ook de nieuwe taken. De zorg
wordt dichtbij u georganiseerd. De
medewerkers van het CJG werken

samen met de andere professionals
in deze Jeugdteams. Er is dus altijd
iemand beschikbaar die met u meedenkt over vragen over opvoeden of
opgroeien. De medewerkers van de
Jeugdteams werken onder andere
samen met huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en consultatiebureaus in de dorpen.
Een contactpersoon per gezin
Er wordt gewerkt vanuit één plan
voor één gezin met één contactpersoon. Zo voorkomen we dat tal van
hulpverleners zich met een gezin
bezighouden. De eigen kracht van
het gezin vormt hierbij altijd het uitgangspunt. Het gezin houdt – zolang
mogelijk – zelf de regie over wat er
gebeurt.
Over welke nieuwe taken
hebben we het?
• Alle vormen van jeugdhulp inclusief
specialistische hulp
• De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
• De uitvoering van jeugdreclassering
• Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling
Houd ik recht op de zorg
die ik nu heb?
Inwoners van de gemeente die nu
gebruikmaken van jeugdzorg houden dat tot de indicatie afloopt of tot
uiterlijk eind 2015.
Contact met het Jeugdteam
Wilt u in contact komen met het
Jeugdteam? Als u in Achtkarspelen
woont kunt u bellen met

088 - 533 53 88 of een mail sturen
naar: info@cjgachtkarspelen.nl.
Woont u in Tytsjerksteradiel, dan kunt
u bellen met 088 - 533 53 33 of
een mail sturen naar:
info@cjgtytsjerksteradiel.nl
Heeft u nu al contact met het CJG
en heeft u het (06) nummer van
deze contactpersoon? Dan kunt u
dat nummer bellen. Op de website
het CJG kunt ook contactgegevens
vinden: www.cjgachtkarspelen.nl of
www.cjgtytsjerksteradiel.nl

PGB
Heeft u een PGB
(Persoonsgebonden budget)?
De hoogte van dit budget
verandert niet tot de einddatum
van uw indicatie.
Dit is uiterlijk tot 31 december
2015. De SVB (Sociale verzekeringsbank) neemt na 1 januari
2015 echter wel de financiële
administratie over en betaalt de
hulp- of zorgverlener. Vanaf dat
moment beheert u niet langer
zelf het PGB geld. Dit heet
‘trekkingsrecht’.
Heeft u vragen over uw PGB
en de betaling van de hulpof zorgverlener? De SVB heeft
een speciaal regiecentrum PGB
ingericht. U kunt informatie
vinden op:
www.svb.nl/pgb

tichtby

Sanne
Deze Tichtby Elkoar folder is een uitgave van
gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Nieuwe
taken voor de
gemeenten
Wat verandert er voor u?

Tekst en beeldredactie
Projectteam Sociaal Domein
Concept en vormgeving
WEDA Design & Advertising,
Leeuwarden
Druk
Caparis Grafisch Centrum,
Heerenveen

Colofon
Verspreiding
Caparis Business Post, Leeuwarden
Oplage
25.000 ex.
Contact
Tichtby Elkoar, Tel. 14 0511
www.tichtbyelkoar.nl

Alle gemeenten krijgen er in 2015 flink wat taken bij.
Deze veranderingen betekenen niet alleen veel voor de
gemeenten maar zeker ook voor u als inwoner. Door de
nieuwe taken dichtbij de inwoners van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel te organiseren, kunnen we meer met
elkaar bereiken. In deze folder leest u er alles over.

Alle vragen en
antwoorden over zorg,
werk en jeugd vind je
dichtbij elkaar via het
communicatieplatform
Tichtby Elkoar.

tichtbyelkoar.nl
Speciale uitgave
voor Achtkarspelen
en Tytsjerksteradiel

Hoe werken de Dorpenteams?
Met ingang van het nieuwe jaar kunt u met vragen over zorg en werk bij uw
Dorpenteam terecht. In de Dorpenteams zitten onder andere medewerkers
van MEE, Kearn, Wmo (gemeente) en Stichting Maatschappelijk werk Fryslân.

Wolkom

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Zoek dan contact met Tichtby Elkoar.
Dit kan via de telefoon (14 0511) of via
www.tichtbyelkoar.nl. Een medewerker van het Dorpenteam neemt dan
contact met u op voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek kijkt
u samen met deze medewerker naar
uw situatie.

Tichtby Elkoar
Net als alle andere Nederlandse gemeenten krijgen de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel er in 2015 belangrijke taken bij. Dit zijn taken op het gebied van zorg, werk en
jeugd. Ze gaan van het rijk naar de gemeenten. We noemen dit de drie decentralisaties.
Deze veranderingen betekenen veel
voor zowel de gemeenten als voor u als
inwoner. Door de nieuwe taken dichtbij
de inwoners van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel te organiseren,
kunnen we meer met elkaar bereiken.
Daarom hebben we gekozen voor het
platform Tichtby Elkoar. Alle vragen
en antwoorden over zorg, werk en
jeugd vindt u hier dichtbij elkaar.
Dorpenteams en Jeugdteams
De gemeenten hebben Dorpenteams
en Jeugdteams ingericht. U bereikt

deze teams via Tichtby Elkoar. De
teams werken letterlijk in de dorpen.
Ze regelen de ondersteuning en
begeleiding voor wie dat echt nodig
heeft. Er wordt gewerkt met één
contactpersoon vanuit één plan voor
één gezin.
Daarnaast wordt de eigen kracht
van de mensen belangrijker. Zo
haalt opa bijvoorbeeld eens wat
vaker de kinderen van school. En uw
zoon knipt de heg van uw bejaarde
buurman. We bundelen onze

krachten. Als er vraag is naar hulp
of begeleiding kijken inwoners eerst
naar wat ze zelf kunnen doen.
Voor zichzelf of voor een ander.
Wie er op deze manier niet
uitkomt kan natuurlijk rekenen
op ondersteuning.
Wilt u meer weten?
Kijk op www.tichtbyelkoar.nl

Zorg

Informatie
van het
ministerie
Alle veranderingen roepen
vragen op. Hou ik recht op zorg?
Moet ik meer gaan betalen?
Hou ik dezelfde zorgverlener?
Het ministerie van VWS
(Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) heeft een duidelijke
website waarop u heel veel
informatie kunt vinden over de
veranderingen in de zorg:
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Hulp en ondersteuning
Met ingang van 1 januari krijgen de
gemeenten nieuwe taken op het
gebied van zorg. De AWBZ (Algemene
wet bijzondere ziektekosten) wordt
vervangen door de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wet
ziektekostenverzekering en de Wlz
(Wet langdurige zorg).
Wmo
De Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) zorgt ervoor dat
mensen met een beperking zolang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen. De gemeente had al een
groot aantal taken binnen de Wmo.
Denk hierbij aan huishoudelijke hulp,
een aanpassing aan uw woning of
hulpmiddelen.
Mensen die vanwege een beperking
– bijvoorbeeld lichamelijk,
verstandelijk, psychisch, zintuiglijk

Wlz
De Wet langdurige zorg is er voor
mensen die niet meer thuis kunnen
wonen. De zorgverzekeraars zijn
verantwoordelijk voor deze groep
mensen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de groep die nog
wél thuis woont: deze mensen vallen
onder de Wmo.
AWBZ
De AWBZ (Algemene wet bijzondere
ziektekosten) bestaat niet meer per
1 januari.
Wat blijft er gelijk?
Heeft u een indicatie voor zorg die
doorloopt in 2015? Dan verandert
er tot 31 december 2015 niets voor
u, tenzij uw indicatie eerder in 2015

afloopt. In de loop van 2015 neemt
een medewerker van het Dorpenteam
van Tichtby Elkoar contact met u
op. U wordt uitgenodigd voor een
gesprek. Daarin bespreken we samen
met u hoe uw ondersteuning er
daarna uit gaat zien.

Werk
Op 1 januari 2015 treedt er
een nieuwe wet in werking, de
Participatiewet. Iedereen die kan
werken maar het zonder een
steuntje in de rug niet redt, valt
onder deze wet. Deze wet is er op
gericht zoveel mogelijk mensen
werk te laten vinden. Dit kunnen
mensen met of zonder een
beperking zijn.

Banenafspraak
Werkgevers hebben met elkaar afgesproken dat er tot het jaar 2026 extra
banen komen voor mensen met een
arbeidsbeperking. Het gaat in totaal
om 125.000 banen. Dit zijn 100.000
banen in het bedrijfsleven en 25.000
banen bij de overheid. Dit heet de
banenafspraak.

Welke wetten worden vervangen?
De Participatiewet vervangt de huidige
wetten Werk en Bijstand, de Wsw (Wet
sociale werkvoorziening) en een groot
deel van de Wajong (Wet werk en
ondersteuning jonggehandicapten).

Wajong
Voor huidige jonggehandicapten die
nu een Wajong-uitkering ontvangen,
verandert er niks. Zij behouden hun
volledige uitkering van het UWV. Het
UWV beoordeelt ook welke Wajongers
kunnen werken. Dit noemen we
Wajongers met arbeidsvermogen.
Zij krijgen in de toekomst een lagere

Participatiewet 2015
Ik kan werken,
maar heb een
arbeidsbeperking.

Heeft u een vast contract als Wsw’er?
Dan verandert er voor u niets.

WmoAdviesraden
De Adviesraad Wmo is een
onafhankelijke organisatie.
Zij wordt betrokken bij
voornemens, plannen en beleid
op het gebied van de Wmo.
De Wmo-Adviesraden toetsen
ook hoe het beleid wordt
uitgevoerd. Ze geven gevraagd
en ongevraagd advies aan de
college’s. Wilt u meer weten over
deze adviesraden?
Kijk op www.achtkarspelen.nl
of www.t-diel.nl

Als tijdens dit gesprek blijkt dat u
ondersteuning of begeleiding nodig
heeft, maken we een ondersteuningsplan. De medewerker uit het Dorpenteam
blijft uw vaste contactpersoon zolang
er ondersteuning nodig is.

Participatiewet uit. Dit betreft de
begeleiding naar werk en een uitkering
als dat nodig is.

Taken van de gemeente
De gemeente voert in de toekomst de
of door ouderdom – ondersteuning
of begeleiding nodig hebben, vallen
straks ook onder de Wmo. Het gaat
hier niet om medische of zogenaamde
lijfsgebonden zorg, zoals hulp bij
wassen en aankleden.

Wat kunt u zelf doen of kan iemand
in uw omgeving u helpen?

uitkering. Vanaf 2018 is dit in plaats
van 75% van het minimumloon nog
70% van het minimumloon. Wajongers
met een arbeidsvermogen krijgen
vanzelf bericht van het UWV.
Nieuwe instroom
jonggehandicapten
Onder de Participatiewet valt iedereen
die wel kan werken, maar ook is aangewezen op ondersteuning. Dus ook
jonggehandicapten met een arbeidsvermogen vallen vanaf 1 januari onder
deze wet. Nieuwe instroom Wajong
blijft mogelijk voor jongeren die langdurig of volledig arbeidsongeschikt
zijn.
Wsw
In januari stopt ook de instroom
van nieuwe personen in de Wsw
(Wet sociale werkvoorziening). Voor
mensen met een dienstverband via

Eigen
kracht
Eigen kracht en meedoen in de
samenleving is belangrijk voor
iedereen. De aanpak van Tichtby
Elkoar is erop gericht mensen
zoveel mogelijk actief mee te
laten doen in de maatschappij.
We helpen anderen als dat kan
en vragen hulp aan iemand
dichtbij. We zorgen voor elkaar.
Dat geeft een goed gevoel.

de Wsw verandert er niets. Wie wel
een Wsw-indicatie heeft maar op de
wachtlijst staat valt vanaf 1 januari
onder de Participatiewet.
Werk.nl
Heeft u geen baan en geen inkomen?
Ga dan naar de website www.werk.nl.
Op deze site vindt u uitgebreide
informatie over het vinden van werk,
vacatures of het aanvragen van een
uitkering.
Cliëntenraad Werk en Bijstand
De cliëntenraad Werk en Bijstand
wordt betrokken bij voornemens,
plannen en beleid op het gebied van
werk en inkomen. Ze geven gevraagd
en ongevraagd advies aan de college’s.
Wilt u meer weten over deze adviesraden? U kunt informatie vinden op de
website van uw gemeente:
www.achtkarspelen.nl of www.t-diel.nl

Ik heb geen
baan en geen
inkomen.
Ik kan
niet
werken.

Werkt u nog niet? U kunt per 1 januari
niet meer in de Wsw instromen.

Heeft u een Wajong-uitkering? UWV bekijkt of u opnieuw wordt
beoordeeld en blijft uw uitkering en eventuele ondersteuning verzorgen.

Kunt u door ziekte of arbeidsbeperking
helemaal niet werken? Meld u dan bij UWV.

Wat zijn uw
mogelijkheden?

cv

Heeft u
beperkingen?

Heeft u
ondersteuning
nodig?

plan
van
aanp
a

k

Gemeente

WWW. WERK.NL

aanmelden

Meld uzelf aan bij werk.nl.

Zoek zelf actief naar
een baan.

Komt u niet aan werk?
Dan kijkt u samen met
de gemeenten naar
mogelijke oplossingen.

De gemeente gaat met u in
gesprek en kijkt samen met u
hoe u werk kunt vinden. Dit
kan een gewone baan, een
(beschutte) werkplek met
aanpassingen of een studie zijn.

Als dat nodig is kan de gemeente u of de
werkgever ook extra ondersteunen. Denk
daarbij aan het aanpassen van de werkplek,
extra begeleiding of het subsidiëren van
de werkgever. De ondersteuning die de
gemeente biedt is altijd maatwerk.

Voor meer informatie over uw situatie kunt u kijken op de website van uw gemeente of van UWV.

Extra banen

2015

2026

Bijstand, wanneer heb ik er recht op?

Lukt het niet om aan werk te
komen? Dan kan de gemeente
een tegenprestatie vragen
voor de uitkering.

