
Nieuwe wetten voor zorg en 
ondersteuning bij wonen en werken 
 
 

 
 
Sinds 2015 zijn er vier nieuwe wetten: 
1. De Wet langdurige zorg (Wlz) 
2. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
3. De Participatiewet 
4. De Jeugdwet 
 
Hieronder een eenvoudige uitleg over de Wet langdurige zorg. 
  



De Wet langdurige zorg 
  



Het voorbeeld van Anneke 
 
Anneke is 30 jaar. Zij heeft een verstandelijke beperking.  
Zij woont in een woonvorm met negen andere mensen met een verstandelijke beperking.  
 
Overdag gaat Anneke naar een dagcentrum.  
Twee dagen in de week werkt zij in een lunchroom.  
Zij helpt dan in de keuken. Dat vindt ze heel leuk werk.  
De andere dagen helpt zij in de keuken van het dagcentrum, gaat ze sporten en doet ze mee aan de 
theatergroep van het dagcentrum.  
 
Anneke heeft hulp nodig bij het opstaan, wassen en aankleden. Ook tijdens het ontbijt is er toezicht. 
Zij snijdt niet zelf haar brood maar kan wel aangeven wat zij op brood wil hebben.  
De begeleiding is aanwezig als zij na haar ontbijt de tanden poets.  
 
Anneke gaat met het busje naar de dagbesteding.  
Als zij ‘s middags weer thuis komt, is er natuurlijk weer begeleiding in het huis.  
Samen met de andere bewoners drinken zij een kopje thee en bespreken de dag.  
 
Anneke helpt ook thuis graag mee in de keuken.  
Ze helpt met het snijden van de groente. De leiding geeft aanwijzingen.  
De bewoners dekken om de beurt tafel volgens een lijst.  
De leiding eet mee aan tafel en zorgt ervoor dat alles rustig verloopt. Dat de bewoners niet te veel 
eten opscheppen of ruzie met elkaar maken.  
Ook deelt de begeleiding de medicijnen uit.  
 
Na het eten wordt er af gewassen.  
Om de beurt helpen bewoners met het afruimen van de tafel, inruimen van de afwasmachine en 
koffie zetten.  
Sommige bewoners gaan ’s avonds naar een club of sport.  
Ze worden opgehaald met de regiotaxi en een vrijwilliger gaat mee als begeleider.  
Anneke gaat een keer in de week zwemmen en een keer in de week naar een gespreksgroep.  
De andere avonden is zij op haar kamer of kijkt tv met de anderen.  
 
Om 22.00 uur is het tijd om naar bed te gaan.  
De begeleider helpt Anneke met uitkleden en tanden poetsen. 
Ook leggen zij samen de schone kleren klaar voor de volgende dag.  
Soms leest de begeleider nog een stukje voor.  
Anneke kan zelf niet lezen of schrijven. Ze vindt het fijn als iemand haar voorleest als ze in bed ligt.  
 
De begeleider slaapt ook in de woning. Als er ’s nachts iets is, kan Anneke de begeleider roepen.  
In andere woonvormen hebben de bewoners een bel waar ze op kunnen drukken of een telefoon om 
een begeleider te roepen. De begeleider is altijd in de buurt.  
 
Anneke gaat eens per twee weken een weekend naar huis.  
Haar vader haalt haar vrijdagavond op en brengt haar zondagavond weer terug naar de woonvorm. 
Tijdens de kerstdagen gaat ze ook naar haar ouders.  
Bij haar ouders heeft zij nog een eigen kamer met haar eigen spullen. Dat vindt ze fijn.  
Maar ze vindt het ook leuk om weer terug naar de woonvorm te gaan. 

 
 



Uitleg van woorden die bij de Wlz horen 
 

• Wet langdurige zorg (Wlz): de wet die regelt dat mensen die altijd en overal zorg en 
ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen. 

• Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ): dit is een organisatie die vast stelt of jij zorg kunt krijgen uit 
de Wlz. 

• Zorgprofiel: hierin staat de soort zorg én de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft. Het CIZ 
kiest een zorgprofiel dat bij je past. 

• Indicatie: dit is een bewijs dat je recht hebt op bepaalde zorg en ondersteuning. Het CIZ zegt 
welke zorg je krijgt. 

• Zorgplan: hierin staat welke zorg en ondersteuning je nodig hebt en wenst. Je denkt zelf mee 
over je zorgplan. 

• Zorgarrangement: dit is een pakket met zorg en ondersteuning. Hierin staat hoe de 
zorgaanbieder de zorg voor jou gaat regelen.  

• Eigen bijdrage: dit is geld dat je zelf betaalt voor de zorg die je krijgt. 

• Centraal Administratiekantoor (CAK): een kantoor dat de eigen bijdrage voor mensen berekent 
en regelt.  

• Zorg in Natura (ZiN): alle zorg en ondersteuning die je in de instelling van de zorgaanbieder krijgt. 

• Volledig Pakket Thuis (VPT): alle zorg en ondersteuning die de zorgaanbieder bij jou thuis regelt. 

• Persoonsgebonden budget (PGB): jijzelf of je ouders/verzorgers krijgen een bedrag aan geld, 
hiermee regelen jullie de mensen die jou zorg en ondersteuning geven.  Jullie krijgen het geld 
niet zelf in handen. De Sociale Verzekeringsbank krijgt het geld en betaalt de rekeningen. 

• Modulair Pakket Thuis (MPT): je krijgt een deel van je zorg van de zorgaanbieder met Zorg in 
Natura én een deel regel je zelf met je persoonsgebonden budget. 

• Sociale Verzekeringsbank (SVB): een organisatie die de rekeningen betaalt van het PGB. 

• Ouderinitiatief: ouders of verzorgers die met elkaar een woning en zorg en ondersteuning voor 
hun kinderen regelen. 

• Zorgzwaartepakket (ZZP): hierin staat welke zorg je nodig hebt en hoeveel uren zorg je nodig 
hebt. Het ZZP hoort nog bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het ZZP is 
bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. 

 
 


