ZORG, JEUGD EN WERK IN ONZE GEMEENTE
Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor allerlei
taken die voorheen bij de Rijksoverheid en de provincie lagen, zoals:
zz Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
zz Jeugdzorg
zz Inkomensondersteuning en hulp bij het zoeken naar werk voor
mensen met een arbeidsbeperking.

Tegelijkertijd is er door landelijke bezuinigingen minder geld beschikbaar om de nieuwe taken uit te voeren. De 5 gemeenten in het Land van
Cuijk (Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave, Sint Anthonis en Boxmeer) gaan
dit geld zo goed mogelijk inzetten. Via slimme en creatieve oplossingen
willen we zorgen dat we aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeenten de juiste hulp en ondersteuning kunnen bieden.

UIT DE PRAKTIJK:
HULP BIJ HET ZOEKEN NAAR
EEN BAAN

ZORG
WAT GAAT ER VERANDEREN?

zz De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning
en begeleiding van mensen met een
beperking die zelfstandig wonen.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

zz De gemeente is vanaf 2015 aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning (begeleiding, tijdelijk verblijf).
zz De toegang is (of blijft) geregeld via
het gemeenteloket.
zz Maatwerk, welke voorziening past bij
u, is leidend. Waarbij algemene en
collectieve voorzieningen voorrang
hebben op individuele voorzieningen.
zz De Wmo gaat uit van uw behoeften
en uw eigen mogelijkheden. Ook de
hulp van familie, vrienden buren en
bekenden wordt hierbij betrokken.
zz Zo zorgen we er samen voor dat
iedereen kan blijven meedoen.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?

zz Het jaar 2015 is een overgangsjaar.

JEUGD

WERK

WAT GAAT ER VERANDEREN?

WAT GAAT ER VERANDEREN?

zz De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, geestelijke
jeugdgezondheidszorg en zorg voor
jeugd met een (licht) verstandelijke
handicap.
zz Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter
organiseren.

zz Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet
werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet.
zz Doel: mensen zo veel mogelijk laten
meedoen in de samenleving. Het
liefst meteen met een baan, maar als
dat niet lukt op een andere manier.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

zz Wie nu een vast contract heeft bij de
Sociale Werkvoorziening behoudt
zijn rechten.
zz Voor de meest kwetsbare mensen
zoekt de gemeente naar mogelijkheden om mee te doen in de omgeving.
zz Een aantal maatregelen wordt al direct vanaf 1 januari 2015 van kracht.

zz Eén loket voor alle jeugdzorg: het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
zz De eigen kracht en mogelijkheden
van jeugd en gezinnen wordt maximaal gestimuleerd.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?

zz Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
zz Mensen die nu jeugdzorg ontvangen
of op de wachtlijst staan, krijgen dezelfde zorg in 2015. Uw zorgverlener
blijft aanspreekpunt.
Een uitgebreidere opsomming vindt u
op de website van uw gemeente.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?

zz Voor diverse wijzigingen worden
overgangsregelingen getroffen.

Een uitgebreidere opsomming vindt u
op de website van uw gemeente.

Een uitgebreidere opsomming vindt u
op de website van uw gemeente.

BRIEF VOOR ‘NIEUWE KLANTEN’
Begin oktober sturen wij een brief aan alle inwoners die op dit moment gebruikmaken van begeleiding, dagbesteding met of zonder vervoer en/of Kortdurend
verblijf. Dit zijn vanaf 2015 nieuwe klanten voor de gemeente. Behoort u tot
deze groep, dan informeren wij u dat wij uw gegevens hebben ontvangen. Ook
geven we aan dat u voor 1 december 2014 een brief van ons krijgt waarin staat
hoe uw situatie er in 2015 uit komt te zien. In de loop van 2015 ontvangt u een
uitnodiging voor een persoonlijk gesprek om samen te bekijken of de zorg die u
ontvangt nog voldoende aansluit bij uw huidige situatie. Samen zoeken we naar
een passende oplossing.

Land van Cuijk

Jet (53) kwam begin dit jaar zonder werk
te zitten. “Je weet dat je de tijd niet mee
hebt, maar het valt toch tegen als je niet
meteen weer aan de bak kunt.” Jet solliciteerde veel, schreef zich in bij het UWV
en bij uitzendbureaus, maar het wilde
nog niet lukken. Toen kreeg ze een brief
van de gemeente waarin ze werd uitgenodigd voor een speeddate.
Tijdens een speeddate kunnen twee
mensen zich kort (maximaal 4 minuten)
aan elkaar voorstellen. Uiteraard ging
het hier niet om de romantische variant,
maar om gesprekken tussen werkzoekenden en werkgevers. De speeddate
is een van de vele manieren waarbij de
gemeenten in het Land van Cuijk en
het UWV samenwerken om mensen te
helpen bij het vinden van een baan.

VACATURES, TIPS EN ADVIES

Jet: “Ik zat in korte tijd aan tafel met
verschillende uitzendbureaus, het UWV
gaf tips voor mijn cv en legde uit hoe ik
zo handig mogelijk online naar banen
kon zoeken èn ik kreeg advies over opleidingen en solliciteren. Twee uitzendbureaus gaven aan dat ze wel iets op
het oog hadden voor me. Toevallig werd
ik tijdens de speeddate gebeld door de
organisatie waar ik kort daarvoor had
gesolliciteerd. Ik heb weer een baan!”

