DE ZORG IN
GRONINGEN
GAAT
VERANDEREN...

MAAR WAT BLIJFT
HETZELFDE IN 2015?
Belangrijk is dat iedereen volgend jaar de
hulp blijft ontvangen die nodig is.
Hulp en ondersteuning die past bij uw eigen
situatie. Krijgt u of uw kind in 2014 zorg en
heeft u daarvoor een doorlopende indicatie
voor 2015? Dan houdt u zorg in 2015, totdat
uw indicatie afloopt.
Voordat uw indicatie afloopt in 2015 neemt de gemeente contact met u
op voor een gesprek. Want er gaat veel veranderen. Het is mogelijk dat
de zorg, hulp of ondersteuning die u nu krijgt, er anders uit gaat zien.
Wat niet verandert in 2015, leest u hieronder.

LANGDURIGE ZORG

Kinderen en jongeren van wie duidelijk is dat zij de rest van hun leven
zorg nodig hebben, vallen nu onder de Awbz. Dit blijft zo. Deze kinderen
en jongeren houden hun aanspraak op de zorg. Dit is dan op basis van
een andere wet: de Wet Langdurige Zorg. Deze wet geldt ook voor de
meest kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten
of beperkingen.

KORTDURENDE OPVANG EN VERBLIJF

Ook in 2015 zijn er voor mantelzorgers mogelijkheden om even op adem
te komen. Zodat zij niet overbelast raken. Dit kan op allerlei manieren,
bijvoorbeeld door:
– zorg meer te delen met familie en vrienden;
– een vrijwilliger in te zetten;
– gebruik te maken van dagopvang of dagbesteding voor degene
waar u voor zorgt;
– gebruik te maken van kortdurende opvang zoals een logeerhuis
of een zorgboerderij met logeermogelijkheden.

HUISHOUDELIJKE HULP

2015 wordt een overgangsjaar. Dit betekent dat huishoudelijke hulp in
2015 als voorziening blijft bestaan. U hebt dus een jaar de tijd om uw
huishoudelijke hulp vanaf 2016 zelf te regelen. Hiervoor hoeft u geen
contact meer op te nemen met de gemeente. Houdt u er wel rekening
mee dat u de huishoudelijke hulp vanaf 2016 zelf moet betalen.

MEER WETEN?

– Op de website groningen.nl/wmo vindt u meer informatie.
– Op hoeverandertmijnzorg.nl staat informatie van de Rijksoverheid.
– Wilt u liever iemand spreken? Dan kunt u bellen met het Zorgloket
van de gemeente Groningen, telefoonnummer 050 367 42 00
(op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).
– Hebt u een vraag over jeugdhulp? Dan kunt u bellen met het
CJG Groningen, telefoonnummer 050 367 49 92
(op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).
– Woont u in de Koningslaagte, Noorderhoogebrug, De Hunze,
Van Starkenborgh, Hunzeboord of Beijum? Dan kunt u direct contact
opnemen met het Sociaal Wijkteam Beijum, telefoonnummer
050 549 71 31. Het Sociaal Wijkteam Beijum is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. U kunt ook langskomen
op de Emingaheerd 8 in Beijum.

WIJ Groningen is een
initiatief van:

Lukt het niet om zelf of met hulp van uw omgeving uw huishoudelijke
hulp te regelen en/of te betalen? Dan zoeken wij samen met u naar
een oplossing. Huishoudelijke hulp blijft bestaan voor:
– mensen die echt niet zelf hun huishoudelijke hulp kunnen regelen;
– mensen die veel en/of complexe hulp nodig hebben.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Krijgt u nu een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u na
1 januari 2015 nog steeds uw eigen zorgverlener kiezen. Maar
uw PGB wordt niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale
Verzekeringsbank beheert dan uw PGB.

OVERGANGSRECHT

Afhankelijk van de einddatum van uw indicatie, hebt u maximaal
1 jaar recht op de hulp, zorg en begeleiding die u nu ook krijgt.
Dit noemen we overgangsrecht. De eigen bijdrage blijft van toepassing.
Overgangsrecht geldt voor de volgende groepen:
– mensen met individuele begeleiding, dagbesteding of dagopvang
vanuit de Awbz en een indicatie die geldig is tot in 2015;
– mensen met een persoonsgebonden budget (PGB);
– mensen met speciaal vervoer;
– kinderen die hulp en ondersteuning en/of jeugdzorg ontvangen
op 31 december 2014.

