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De WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) is 
voor :
- Mensen met een beperking
- Gehandicapten
- Mensen met psychische problemen
- Ouderen

Wmo wil dat iedereen kan meedoen in de 
maatschappij en geeft ondersteuning waar nodig is.

WMO



Wat kan u in de huishouding nog zelf doen:             

- Inzet eigen kracht

- Algemene voorzieningen

- Voorliggende voorzieningen

- Hulp en steun van familie en 

vrienden

- Gebruik maken collectieve  

voorzieningen

- Individuele 

voorzieningen



Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning)

- Woningaanpassingen

- Vervoersvoorzieningen 

- Rolstoelen 

- Huishoudelijke hulp

- Begeleiding groep

- Begeleiding individueel

- Persoonlijke verzorging (gericht op mondelinge 

aansturing)



* Collectieve oplossing

- Drechthopper 75+ pas

- Wmo indicatie pas (Nu Stroomlijn)

Kosten 75+ pas = 39 cent per rit met een 

opstaptarief van € 0,60  per rit

De begeleider (kennis, of familie lid) betaalt 

hetzelfde tarief.

Een medische begeleider betaalt niets.

*   Individuele oplossing

- Scootmobiel

VERVOERSVOORZIENINGEN: alleen indien langdurig 
noodzakelijk langer dan 6 maanden



*   Transport rolstoel

*   Elektrische rolstoel

*   Sportrolstoel 

Kortdurend gebruik uitleenwinkel 

(bijv. Vegro): max 6 mnd. gratis lenen.

ROLSTOELVOORZIENINGEN:
Alleen indien langer dan 6mnd nodig



* Huisgenoten moet in de 

huishouding ook helpen

* Gezonde medebewoner 

(partner)

* Ouder dan 18 jaar 

* Ook werkenden die inwonen moeten 

helpen in de huishouding

Gebruikelijke Zorg bij hulp bij 
het huishouden



* De woonvoorzieningen kunnen alleen in de eigen woning 

* Wat kan u zelf betalen

* Wat heeft u al gedaan om het probleem op te lossen

* Wij kijken wat goedkoop is maar ook wat voor u van 

toepassing is 

* Voor kortdurend gebruik kunt u naar de naar de 

Uitleenwinkel van Vegro of Medipoint (u hoeft dan ook geen 

eigen bijdrage te betalen)

WOONVOORZIENINGEN: 
alleen wanneer het langer dan 

6 mnd nodig is



* Hoge wc pot                           (zelf betalen)

* Rollator                                  (zelf betalen)

* Elektrische fiets                    (zelf betalen)

* Thermosstaatkraan              (zelf betalen)

* Sta op stoel                           (zelf betalen)

* Eigen bijdrage                       (zelf betalen)

Hiervoor niet bij de WMO maar zelf kopen 



Iedereen moet een 

Eigen bijdrage betalen

* Eigen bijdrage is alleen van toepassing voor alle individuele 

voorzieningen (behalve de Rolstoel, Drechthopperpas en 

woonvoorzieningen voor kinderen jonger dan 18 jaar en 

meerpersoonshuishouden (gezinnen)

• De Eigen bijdrage bedraagt per

01 januari 2019 max €17,50 per huishouden per 4 weken

* De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK



- Wet langdurige zorg

- Zorgverzekeringswet

- Wet Maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo)

VAN AWBZ NAAR :



* Via de WEBsite van de SDD :

www.socialedienstdrechtsteden.nl

* Telefonisch via de klantenservice : 078-7708910

tussen 08.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur 

en 15.00 uur.

Op deze website kunt u ook alle informatie  

nalezen over de WMo van de Sociale dienst 

Drechtsteden

Hoe doet men een melding bij 
de Wmo: er kan op 2 manieren een melding 

worden gedaan

http://www.socialedienstdrechtsteden.nl/



