Zorgregelingen
Zorgregelingen WMO
Wet Maatschappelijke http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-01#Hoofdstuk2_Paragraaf3
Ondersteuning (WMO) https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20150831_factsheet_algemene_voorziening_in_de_wmo.pdf
Let op! Iedere gemeente maakt zijn eigen beleid op de kaderwet Wmo en geeft hieraan een andere invulling. Alle
hieronder weergegeven onderwerpen pakken per gemeente verschillend uit. Ook bij op het oog gelijke situaties.
Algemene
De Wmo kent een systeem van ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder
voorzieningen
voorafgaand onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:
boodschappendienst, maaltijdverzorging en maatschappelijke opvang.
&
De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.
Maatwerk
Voorzieningen afgestemd op de persoonlijke situatie en aanvullend op algemene voorziening.
voorzieningen
Hieronder de maatwerkvoorzieningen uitgewerkt.
Algemeen gebruikelijke Iedere gemeente hanteert het principe van een ‘algemeen gebruikelijke voorziening’, dit is een voorziening die:
voorzieningen
- Niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking en,
- In de reguliere handel verkrijgbaar is, en,
- In prijs vergelijkbaar is met soortgelijke producten
Er zijn altijd uitzonderingsituaties. Dus per casus dient bekeken te worden of een voorziening al dan niet als
algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt in de specifieke situatie.
Eigen bijdragen en
VvV en VNG hebben een convenant gesloten. Loopt tot 1 januari 2018. Daarna wellicht verlenging. Zie:
Regres
https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Paginas/Convenanten/Convenant-WMO.aspx
Voorzieningen en
 Iedere gemeente heeft een andere invulling. Alle hieronder weergegeven onderwerpen kennen per gemeente
ondersteuning thuis
een verschillende invulling. Er is geen algemene richtlijn op te stellen. Raadpleeg de verordening Wmo van de
desbetreffende gemeente, inclusief de onderliggende toelichtingen, richtlijnen en handboeken.
 Voor sommige onderdelen uit de Wmo of in relatie met andere regelingen is onder andere de CIZ
Indicatiewijzer van toepassing. Dat geldt onder andere voor normtijden en voorwaarden voor bepaalde
regelingen.
https://www.pgb.nl/wp-content/uploads/2016/04/CIZ-Indicatiewijzer-versie7.1.pdf
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Hulp bij het
huishouden



Raadpleeg ook: https://www.regelhulp.nl/
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuningWmo/2016-08-Onderzoek-KPMG-Plexus-en-Bureau-HHM-Normering-van-de-basisvoorziening-schoon-huis.pdf



Protocol gebruikelijke zorg
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/Images/Alphen-Chaam/i261939.pdf
Jurisprudentie
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/jurisprudentie-overzicht-wmo
http://www.uitvoeringwmo2015.nl/2016/06/15/centrale-raad-spreekt-recht-over-wmo-2015-deel-1/
Aanvullend ter informatie
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuningWmo/2016-08-Onderzoek-KPMG-Plexus-en-Bureau-HHM-Normering-van-de-basisvoorziening-schoon-huis.pdf
Aanpassingen aan en in de woning
Verhuiskostenvergoeding
Zoals, rolstoel, aanpassingen aan de auto, vervoer op maat, aangepaste fiets, et cetera.
Zie ook UWV indien de voorziening noodzakelijk is voor het werk.
Zie ook Hulpmiddelenregelingen via Ziektekostenverzekering.
Mantelzorgondersteuning kan bestaan uit advies over de verzorging, hulp bij het organiseren van de zorg,
tijdelijke overname van de zorg en financiële ondersteuning. Mantelzorgondersteuning is een taak van de
gemeente. Om de mantelzorger te ontlasten bestaat de mogelijkheid van vervangende zorg; respijtzorg.
Professionals kunnen tijdelijk (een deel van) de zorg overnemen.
Logeeropvang is ook een vorm van vervangende zorg.
Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers door regeltaken over te nemen. Zie bijvoorbeeld:
https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/steun-en-advies/organisaties-voor-ondersteuningvan-mantelzorgers/mantelzorgmakelaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/inhoud/veranderingen-voor-mantelzorgers-enzorgvrijwilligers
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Handreiking-Respijtzorg-voor-gemeentenversie-1_0-juni-2015.pdf




Woonvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen








Ondersteuning
mantelzorg,
respijtzorg,
logeeropvang
(kortdurend verblijf) en 
mantelzorgmakelaar
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Persoonlijke
Verzorging
Begeleiding individueel



Samenloop Persoonlijke Verzorging Wmo met Zorgverzekeringswet:
http://www.schulinck.nl/opinie/2016/afbakening-persoonlijke-verzorging-wmo-2015-en.724507.lynkx
 Begeleiding individueel is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van
cliënten. Zonder deze ondersteuning zou de cliënt niet thuis zouden kunnen wonen of verwaarlozen.
Opdrachtnemer levert de begeleiding aan één cliënt en zijn omgeving. Doel van individuele begeleiding is het
bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo mogelijk in zijn eigen leefomgeving
kan blijven. Doel van begeleiding individueel is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de
cliënt opdat hij zo mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven.
 Iedere gemeente heeft een eigen invulling. Raadpleeg de gemeentelijke verordening.
 Samenloop en afbakening met andere regelingen, zoals Wet Langdurige Zorg en Jeugdwet.
Dagbesteding
Bij dagbesteding worden verschillende activiteiten aangeboden op een locatie in de gemeente. Het doel is een
zinvolle daginvulling. Het gaat om groepsbegeleiding. Een indicatie is vereist.
Wmo behoort brede
De Wmo 2015 definieert cliëntondersteuning als:
cliëntondersteuning te 'Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken
bieden.
van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het
gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en
inkomen.'
De cliëntondersteuning behoort ook buiten de reikwijdte van de Wmo geboden te worden.
Regeling Jeugdwet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2016/04/28/regeling-jeugdwet
Let op! Iedere gemeente maakt zijn eigen beleid op de Regeling Jeugdwet en geeft hieraan een andere invulling.
Ook bij op het oog gelijke situaties pakken per gemeente verschillend uit.
Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van
problemen in uw gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuningsvragen. Jeugdhulp
is voor kinderen tot 18 jaar.
Wat is jeugdhulp?
Op basis van de Jeugdwet is uw gemeente verplicht u en uw kind te helpen. Uw gemeente heeft een
jeugdhulpplicht. U ontvangt de volgende hulp bij uw gemeente:
 Advies: samen met uw kind bekijkt de gemeente welke hulp het beste past;
 Hulp kiezen: samen met uw kind regelt uw gemeente de juiste jeugdhulp;
 Hulp regelen: uw gemeente zorgt dat uw kind de gekozen hulp ook daadwerkelijk ontvangt.
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Passend onderwijs

Leerlingenvervoer
(valt onder Wet
Passend onderwijs)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Uw gemeente hoeft niet alle zorg zelf aan uw
kind te geven. Soms schakelt uw gemeente daarvoor deskundige organisaties in.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
Doel van de Wet passend onderwijs is dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte passend onderwijs
krijgt. Onderwijssamenwerkingsverbanden zijn verplicht om over het ondersteuningsplan van een jongere op
'overeenstemming gericht overleg' met de gemeente voeren.
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/leerlingenvervoer/
Leerlingenvervoer is bedoeld voor:
 leerlingen met een beperking;
 leerlingen op een (speciale) school voor basisonderwijs op grote afstand van huis (meestal wordt 6 kilometer als
grens aangehouden);
 leerlingen op een school voor bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld een christelijke school.
Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs komen alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij
vanwege hun beperking niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Zorgregeling ZVW
Zorgverzekeringswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2016-08-01
(Zvw)
Basisverzekering
De basisverzekering is verplicht voor iedereen die woont of werkt in Nederland.
(verplicht)
Het basispakket is voor iedereen gelijk. Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks
veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Voor
bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. De overheid bepaalt ook voor welke
zorg een eigen bijdrage geldt. Dit staat helemaal los van het eigen risico. Een zorgverzekeraar moet heeft een
&
acceptatieplicht voor het basispakket. De premie van de basispolis is voor iedereen gelijk.
Zorgverzekeraars hebben zorgplicht.
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Aanvullende
verzekering
(vrijwillig)

Ziektekosten
Wijkverpleging
(PV + VP)

Intensieve kindzorg

Hulpmiddelen
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Een aanvullende verzekering dekt (een deel van de) zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding
voor een behandeling bij de tandarts. De belangrijkste kenmerken van de aanvullende verzekering zijn: Er zijn
verschillende pakketten, die allemaal een aanvulling zijn op de basisverzekering. De zorgverzekeraar bepaalt de
voorwaarden en vergoedingen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. De verzekeraar heeft geen
acceptatieplicht. Verzekeraars bieden diverse pakketten. De inhoud wijzigt jaarlijks.
 https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/wettelijk+kader
 Voor wijkverpleging (persoonlijke zorg en verpleging) wordt contact opgenomen met een wijkverpleegkundige.
Wijkverpleging is mogelijk bij noodzaak geneeskundige zorg nodig heeft of als het risico daarop hoog is. De
wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat de noodzakelijke zorg. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in
dienst bij een thuiszorgorganisatie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Wijkverpleging gaat niet ten koste
van de eigen bijdrage.
 https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/verpleging+in+de+wijk
 http://www.schulinck.nl/opinie/2016/afbakening-persoonlijke-verzorging-wmo-2015-en.724507.lynkx
Zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Combinatie van persoonlijke
verzorging/verpleging en/of begeleiding.
Dit valt onder de aanspraak wijkverpleging.
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/intensieve-kindzorg-ikz/
 Verzekerden kunnen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) vergoeding van hulpmiddelen. In de
basisverzekering is opgenomen welke hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen en bij welke
indicaties.
 Samenloop met Wmo; bepaalde hulpmiddelen, zoals rolstoelen worden op grond van de Wmo verstrekt.
 Samenloop met Wlz.
 Raadpleeg per hulpmiddel het “zvw kompas”:
https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/hulpmiddelen en/of
https://www.regelhulp.nl/ (Minder volledig dan zvw-kompas ten aanzien van hulpmiddelen)
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Zorgregeling Wlz
Wet Langdurige
Zorg (Wlz)

https://www.nza.nl/1048076/1048181/Factsheet_extra_zorg_thuis_in_de_Langdurige_zorg.pdf
https://www.pgb.nl/pgb/wlz/van-aanvraag-tot-toekenning/aanvullende-budgetregelingen-op-pgb-wlz/

Indicatie via
zorgprofiel
Extra kosten thuis

Meerzorgregeling
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http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/2017-01-01
De regeling Extra Kosten Thuis (EKT) gaat niet om het opgehoogde bedrag van maximaal 25% extra, maar om
het kunnen inkopen van toereikende zorg. Mensen met een beperking hoeven dan niet gescheiden te worden
van hun kinderen of naasten. Mensen houden de keuze om zelf voor hun zorgintensieve kind te blijven
zorgen. Ook geeft de EKT-regeling mensen met een intensieve of meervoudige hulpvraag die thuis willen
blijven wonen of in een wooninitiatief daartoe de mogelijkheid.
Voorwaarden
Om in aanmerking te kunnen komen voor de EKT-regeling gelden op dit moment de volgende voorwaarden:
 budgethouder is jonger dan 23 jaar en wil thuis opgroeien
 ouders hebben een of meer kinderen onder de 18 jaar, die thuis willen wonen
 budgethouder heeft enkel en alleen een somatische aandoening/beperking of een lichamelijke
/zintuiglijke handicap en wil thuis wonen om te kunnen werken of om een opleiding of studie te doen,
om daarna te kunnen gaan werken
 budgethouder heeft een indicatie voor palliatief terminale zorg
Meerzorgregeling (minimaal 25% extra budget nodig bovenop het zzp/zorgprofiel)
Sinds 2012 komen naast mensen die zorg krijgen van een instelling, ook budgethouders voor aanvullende
financiering in aanmerking. Dat wordt ‘meerzorg’ genoemd, noodzakelijk als de zorgvraag groter is dan het
hoogste zzp. De meeste mensen passen min of meer in een van de bestaande zzp -profielen, maar sommigen
niet. Als u bovenop uw indicatie extra zorg nodig hebt, dan kunt u wellicht aanspraak maken op meer zorg. U
behoort wellicht tot de groep mensen met meervoudig, complexe handicaps, zowel lichamelijk als
verstandelijk.
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Persoonlijk
assistentiebudget

NZA regelingen
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Persoonlijke assistentie (PAB) is een oplossing voor een kleine groep volwassenen met een zware lichamelij ke
handicap die volledig regie heeft over het eigen leven, maar vanuit medisch oogpunt is aangewezen op
permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Hierbij kan worden gedacht aan mensen met
ademhalingsondersteuning die maar heel kort zonder beademing kunnen en die niet zelf hun apparatuur
kunnen bedienen.
Fokuswonen is niet voor al deze mensen passend, omdat daar niet altijd kan worden voldaan aan de
maximum tijdspanne tussen oproep en de aankomst van personeel die van levensbelang is voor de ze groep.
Het budget voor persoonlijke assistentie maakt het mogelijk ook toezicht en begeleiding te krijgen buiten de
woning, zodat men zelfstandig kan wonen en naar vermogen kan participeren in de samenleving.
Voorwaarden
Met één van de volgende indicatiebesluiten kunt u een aanvraag doen bij het zorgkantoor voor het
persoonlijk assistentie budget.
LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zzp LG 5)
LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zzp LG 7)
Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag op grond van drie criteria:
 u moet ouder zijn dan 18 jaar
 de medische noodzaak voor het permanent toezicht moet vaststaan; in de regel kunnen de medisch
adviseurs zelf beoordelen of het medisch toezicht nodig is om levensbedreigende situaties te
voorkomen
 u moet volledig regie over uw eigen leven kunnen voeren: u kunt op eigen kracht, zonder hulp van een
vertegenwoordiger, de pgb-taken uitvoeren en uw team zorgverleners samenstellen en aansturen
Voor bepaalde doelgroepen zijn er toeslagen per dag mogelijk. De NZa beschrijft deze in beleidsregel CA-BR1607.
Voor wie en welke bedragen?
invasieve beademing: € 208,82
non-invasieve beademing: € 39,20
gespecialiseerde epilepsiezorg (onderscheid wordt gemaakt tussen laag, midden en hoog): € 43,97, € 75,75 of
€ 95,97 (alleen in zorg in natura)
Huntington € 40,49 (alleen in zorg in natura)
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Subsidieregeling
ADL assistentie
(Fokus)

https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/adl-assistentie-in-adl-woning/
ADL-assistentie in ADL-woning
U wilt, ondanks uw lichamelijke beperking, zelfstandig wonen en zelf kunnen bepalen wat u doet op een dag. U heeft
wel soms begeleiding of verzorging nodig. Dit is mogelijk in een aangepaste woning met ADL (Activiteiten van het
Dagelijks Leven)-assistentie. Een andere naam hiervoor is ADL-woning. U leest hieronder wat een woning met ADLassistentie is, voor wie het is en hoe u dit regelt.
Aangepaste woning met ADL
Een ADL-woning is een rolstoeldoorgankelijke en gelijkvloerse woning. De woning is via een alarm-intercomsysteem
rechtstreeks verbonden met een hulppost, de ADL-eenheid. De ADL-eenheid ligt in de buurt.
ADL-assistentie is persoonlijke assistentie bij dagelijkse activiteiten. U krijgt mogelijk assistentie bij:
 lichamelijke verzorging;
 aan- en uitkleden;
 bewegen en verplaatsen in en om het huis;
 toiletbezoek;
 eten en drinken;
 eenvoudige verpleegtechnische handelingen, waaronder beademing;
 hand- en spandiensten.
ADL-assistentie gebeurt op uw aanwijzingen. De assistent voert uit wat u vraagt en op de manier waarop u dat wilt. Zo
kunt u zelf bepalen hoe u leeft, op uw eigen manier. De assistentie is 24 uur per dag beschikbaar.
Voor wie?
U krijgt een ADL-woning als u:
 een (zware) fysieke beperking of een somatische aandoening heeft;
 een rolstoeldoorgankelijke woning nodig heeft;
 minstens 5 uur ADL-assistentie per week nodig heeft;
 zelfstandig assistentie kunt oproepen en sociaal gezien zelfstandig kunt wonen.
ADL-wonen is niet geschikt als u begeleiding nodig heeft bij het aanbrengen van structuur in uw leven.
Feestdagenuitkering https://www.svb.nl/int/nl/pgb/u_en_uw_zorgverlener/feestdagen/
Wilt u uw zorgverlener een extraatje geven voor de feestdagen? In bepaalde situaties kunt u een feestdagenuitkering
uit uw budget betalen. U moet natuurlijk wel voldoende budget hebben, de feestdagenuitkeringen gaat namelijk van
uw budget af.
Versie 7 maart 2017
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Verantwoordingsvrij
bedrag

De regels voor het geven van een feestdagenuitkering verschillen per soort PGB.
 Bij een budget van het zorgkantoor (Wlz) is een feestdagenuitkering altijd toegestaan.
 Bij een budget van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) is soms een feestdagenuitkering mogelijk. Vraag uw
gemeente of dit is toegestaan.
 Bij een budget uit de zorgverzekeringswet (Zvw) is géén feestdagenuitkering mogelijk.
Het is mogelijk dat u uw zorgverlener uit meer dan 1 budget betaalt. Bij meerdere budgetten kunt u er voor kiezen de
feestdagenuitkering over deze budgetten te verdelen.
Hoogte van de feestdagenuitkering
De feestdagenuitkering is maximaal € 272,- per jaar per zorgverlener. Over dit bedrag moet uw zorgverlener nog
belasting betalen. Doen wij de salarisadministratie voor uw zorgverlener? Dan worden loonheffingen en eventuele
werkgeverslasten door ons ingehouden. Het nettobedrag wordt dan aan uw zorgverlener betaald.
https://www.svb.nl/int/nl/pgb/verantwoordingsvrij_bedrag/verantwoordingsvrij_bedrag/

Arbeidsongeschiktheid
WIA
Vervroegde IVA
aanvraag
WGA omzetten naar
IVA
Direct IVA
aanvragen
Verhoging uitkering
hulpbehoevendheid
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http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/2017-01-01
Na een wachttijd van tenminste 13 weken en tot maximaal de 78 e week na een vervroegde WIA –
aanvraag worden ingediend. Zie artikel 23 lid 6 WIA.
Indien na einde wachttijd een WIA – WGA uitkering is toegekend en inmiddels een WLZ indicatie of
Wmo indicatie is afgegeven, kan een verzoek worden gedaan de WGA uitkering om te zetten naar een
IVA uitkering.
Artikel 47 WIA.
Onder voorwaarden kan het uitkeringspercentage WIA worden verhoogd naar 85 of 100%
Artikelen 53 en 63 WIA, alsmede de beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0022997/2010-08-19).
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WAJONG
Schattingsbesluit
Wajong

Verhoging uitkering
hulpbehoevendheid

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008657/2017-01-01
Een jong gehandicapte komt in aanmerking voor een Wajong uitkering indien deze geen
mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Zie art 1a van het schattingsbesluit.
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0011478/2016-07-01) Voor de cliënten die in aanmerking komen
voor de zorgregeling kan onderbouwd worden betoogd dat deze geen arbeidsvermogen hebben.
Onder voorwaarden kan het uitkeringspercentage WAJONG worden verhoogd.
Artikel 1a 5, alsmede de beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0022997/2010-08-19).

Werk en verzekeringen
Vrijwillig
Voortzetten
Verplichte
Verzekeringen
Zorgverlofregelingen

Voor werknemers die de baan in loondienst opzeggen bestaat de mogelijkheid de verplichte
werknemersverzekeringen vrijwillig voort te zetten. Het betreft een verzekering voor ZW – WIA –
WW.
Zie: http://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/
Er zijn diverse wettelijke regelingen waarin zorg- en calamiteiten verlof is geregeld. Bij CAO of in de
individuele arbeidsovereenkomst kunnen afwijkingen en aanvullingen zijn geregeld. Voor algemene
informatie zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof

Extra regelingen en toeslagen
Regelingen via de
belastingdienst
Fiscale regelingen
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Geldt voor: Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag,
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
Diverse kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Zie daartoe de diverse regelingen. Zie bijvoorbeeld: https://meerkosten.nl/
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Tegemoetkomingen
Dubbele kinderbijslag
Tegemoetkoming
arbeidsongeschikten
Jonggehandicapten
korting
Bezwaar tegen
huurverhoging
Woonkosten toeslag

Bijzondere bijstand

Inkomensondersteuning
Langdurigheidstoeslag
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Voor thuiswonende kinderen met een intensieve zorgbehoefte.
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_intensieve_zorg/
Een vergoeding van ongeveer € 200,= die door het UWV wordt betaald.
Zie: http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tegemoetkoming-arbeidsongeschikten/detail/hoehoog-is-de-tegemoetkoming
Fiscale aftrekmogelijkheid voor mensen met een Wajong uitkering. Zie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffi
ngskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/jonggehandicaptenkorting
Chronisch zieken kunnen in aanmerking komen voor een lagere verhoging van de huur. Voor de voorwaarden zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/gehandicapte-chronisch-ziekebezwaar-tegen-extra-inkomensafhankelijke-huurverhoging
Regeling bedoeld voor personen die door een plotselinge daling van het inkomen de woonkosten niet meer
kunnen betalen. De gemeente verstrekt een tijdelijke bijdrage. Zie:
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/woonkostentoeslag/
Een uitkering om extra kosten te betalen. Wordt verstrekt door de gemeente. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzonderebijstand
Aanvullende regeling op bijstand. Wordt door de gemeente uitgevoerd. Zie:
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/inkomensondersteuning-door-gemeente/
Voor personen die al langere tijd moeten rondkomen van een minimum inkomen. Geregeld in de Participatiewet.
Zie bijvoorbeeld: https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/individuele-inkomenstoeslag/
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Regelingen specifiek voor mantelzorgers
Ongevallen- en
Persoonlijke
eigendommenverzekering
Vergoedingen en
respijtregelingen
OV begeleiderskaart

Reis- en
annuleringsverzekeringen
Mantelzorgcompliment
Via de Wmo

Versie 7 maart 2017

Deze verzekering geldt voor mantelzorgers en wordt gerealiseerd door de gemeente. Er is geen
premie verschuldigd.
Zie bijvoorbeeld: https://www.amsterdam.nl/vga/diversen/domstadpolis-0/
Diverse ziektekostenverzekeraars bieden vergoedingen, respijtzorg en andere vormen van
ondersteuning aan mantelzorgers. Zie de inventarisatie van Mezzo:
http://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Zorgverzekering%20Mantelzorg%202017.pdf
Bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaarvervoer kunnen
reizen.
Zie: http://www.ovbegeleiderskaart.nl/
Specifiek voor mantelzorgers biedt Mezzo voor haar leden reis- en annuleringsverzekeringen met
extra dekking.
Wordt door de gemeente uitgevoerd op grond van de Wmo. De omvang verschilt per gemeente.
Per gemeente kunnen diverse regelingen geboden worden ter ondersteuning van de mantelzorger.
Van geval tot geval zal de verordening van de desbetreffende gemeente geraadpleegd moeten
worden.
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