De veranderingen in de zorg...
Wat betekenen die voor u?
Sinds 1 januari is de manier waarop de zorg is georganiseerd, veranderd. Een aantal taken uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn overgegaan naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente is hier verantwoordelijk voor geworden.
Voor cliënten van Stoed die begeleiding (individueel en groep) en Beschermd Wonen afnemen,
hebben deze veranderingen gevolgen. Die staan hieronder kort beschreven.

ROGplus

Uw indicatie verloopt. En dan?

ROGplus voert namens de gemeenten Maassluis,

Voordat uw indicatie afloopt, neemt ROGplus contact

Vlaardingen en Schiedam een deel van de WMO-

met u op. Daar hoeft u niets voor te doen. Een consu-

taken uit. Dat betekent dat zij de zorgtoewijzing en

lent van ROGplus bespreekt met u wat uw situatie is

maatwerkvoorzieningen verzorgen en de individuele/

en wat er voor u mogelijk is. U kunt een verlenging

groepsbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke ver-

krijgen van drie maanden, van een jaar of van vijf jaar.

zorging en beschermd wonen regelen.

Maar het kan ook zo zijn dat een nieuwe indicatie niet

Uw recht op ondersteuning

meer nodig is of niet nodig wordt gevonden.

Had u op 1 januari 2015 nog een geldige indicatie
voor begeleiding, dagbesteding of Beschermd Wonen,
dan behoudt u in 2015 het recht op ondersteuning,
zolang als uw indicatie geldig is. Dit heet de overgangsregeling. Dat betekent het volgende voor:


Begeleiding en dagbesteding

Hebt u een geldige indicatie, dan krijgt u heel 2015
nog begeleiding en kunt u naar de dagbesteding. Als
uw indicatie in 2015 afloopt, dan hebt u daar tot de
einddatum recht op.


Beschermd Wonen/ZZP

Tip: vraag aan uw begeleider van Stoed of hij/zij
bij het gesprek met ROGplus aanwezig wil zijn!

Meer informatie?
Er verandert heel wat op het gebied van de zorg. Het
is heel logisch als u daar over wilt praten. Deel uw vragen en zorgen gerust met uw begeleider.
U kunt met uw vragen ook terecht bij ROGplus. Zij
hebben een informatiepunt dat u overdag van maan-

Uw indicatie voor Beschermd Wonen is nog 5 jaar gel-

dag t/m donderdag en op vrijdagochtend kunt bellen:

dig, tot 31 december 2019, tenzij uw indicatie eerder

(010) 870 11 70.

afloopt. Dan hebt u er tot de einddatum recht op.
Dit geldt ook als u een geldige verblijfsindicatie hebt,

Wilt u nog meer informatie over de veranderingen in

maar niet in een beschermde woonvorm verblijft.

de zorg en de GGZ in het bijzonder? Neem dan eens



PGB/ZZP

Hebt u een geldige indicatie in de vorm van een zorg-

een kijkje op www.hoeverandertmijnzorg.nl, een
website van de overheid.

zwaartepakket (ZZP)? En heeft u een PGB? Dan krijgt
u in 2015 een PGB uit de Wet langdurige zorg. Heeft u
een hoge ZZP, dan houdt u het PGB ook na 2015, zolang als uw indicatie geldig is.
Heeft u een lage ZZP, dan blijven uw indicatie en uw
PGB tot uiterlijk 31 december 2015 geldig.
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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