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Instrument Samenhang

Afkortingenlijstje Instrument Samenhang

CrossOver wordt regelmatig gevraagd om een goed overzicht

om jongeren met een beperking een werk- en stageplek aan te bieden

AWBZ		Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

te geven van allerhande regelingen, raakvlakken, dubbelingen,

op de arbeidsmarkt, van gemeenten wordt gevraagd jongeren die

ADL		Algemene dagelijkse levensverrichtingen

keuzemogelijkheden, voorwaarden en vooral ook financiering

niet meer in aanmerking komen voor langdurige zorg uit de AWBZ

BJZ		

Bureau Jeugdzorg

en kosten(besparingen) als het gaat om jongeren met een

te begeleiden en binnen het UWV er taakoverdrachten zijn naar de

BW		

Burgerlijk Wetboek

beperking. Niet alleen op het gebied van werken en de tran-

WERKbedrijven, is het moment aangebroken dat totaaloverzicht in

Bbz		

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

sitie van school naar werk, maar meer in samenhang met

eerste aanleg aan te leveren.

CAK		

Centraal Administratiekantoor

CB		

Consultatiebureau

Het project Instrument Samenhang inventariseert alle regelingen,

CIZ		

Centrum Indicatiestelling Zorg

voorzieningen en (fiscale) mogelijkheden die een rol spelen bij het

CJG		

Centrum voor Jeugd en Gezin

regelingen voor voorzieningen in de leefsfeer, de woonsituatie
en het onderwijs.
Kan een WMO-voorziening gebruikt worden in het vervoer naar een

bereiken van economische zelfstandigheid van jongeren+. Niet

GGZ		Geestelijke gezondheidszorg

stageplek of naar het Sw-bedrijf? Ook niet als er geen andere rege-

alleen de regelingen in de schoolperiode en de transitie naar werk zijn

IB			Inkomstenbelasting

lingen zijn en een stage daarom moet worden afgezegd?

onderdeel van het project, maar ook alle regelingen die voor en na

IZvw		Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

Als het participatieplan Wajong de opdracht geeft eerst het begeleid

school een rol spelen, die te maken hebben met werken, zorg, wonen

OCW		Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn

wonen goed te regelen, weet de UWV-medewerker met het klant-

en maatschappelijke participatie worden in het project betrokken.

SUWI		Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

contact dan precies om welke regeling het daar gaat? En zorgt hij in

SVB 		Sociale Verzekeringsbank

collegiaal overleg met de organisatie voor woonbegeleiding om een

Het resultaat is een overzicht in drie domeinen; school, werk en thuis.

SZW		Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

warme overdracht van essentiële gegevens?

Voor elk van de drie domeinen is een categorie aangemaakt waarbin-

Twpl		Tijdelijke wet pilot loondispensatie

Van welke regelingen kan een school gebruik maken om de toegan-

nen verfijningen plaatsvinden. Zo is er bijvoorbeeld binnen het domein

UWV		Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen

kelijkheid van het onderwijs in de breedste zin van het woord (voor

‘werk’ de categorie ‘aanpassingen en hulpmiddelen’. Waarbinnen er

VWS		Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

zowel rolstoelgebonden leerlingen, als voor kinderen met gedrags-

weer verfijningen zijn als aanpassingen van het gebouw en aanpas-

WAO		

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

problematiek, zintuiglijke beperkingen en problemen voortkomend

singen op de werkplek. Voor al deze verfijningen is aangegeven waar

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

uit opvoedingsvraagstukken) te bevorderen? Wat valt onder welke

je het kunt regelen en in welke wet ( en waar in die wet) de regeling

WAZ		

Wet arbeidsongeschiktheidsverzerzekering zelfstandigen

regeling en vraag ik dat als school aan of moet de leerling dat aan-

precies benoemd staat.

Wfsv		

Wet financiering sociale verzekeringen

WIA		

Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

vragen?
Op deze manier hoopt CrossOver een eerste overzicht te geven in het

WJZ		

Wet op de Jeugdzorg

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is een totaaloverzicht

complexe woud aan wet en regelgeving rond de arbeidsparticipatie

WMO		

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

nodig. Vanaf 1994, met de inwerkingtreding van de Wet Voorzieningen

van jongeren met een beperking.

Woos		

Wet overige OCW-subsidies

Wtcg		

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wvp		

Wet verbetering poortwachter

gehandicapten en daarna in 1998 met de inwerkingtreding van de
Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten en de Regeling begeleid

Inhoud

Werken in de Wet sociale werkvoorziening, is steeds de vraag neer-

WW		

Werkloosheidswet

gelegd bij wetgever en uitvoerder om een overzicht te maken van

Thuis			

4

WWB		

Wet Werk en Bijstand

alle regelingen en de bruikbaarheid/gebruiksaanwijzing ervan. Juist

School 			

34

ZVW		

Zorgverzekeringswet

nu wordt ook van werkgevers gevraagd initiatieven te ontwikkelen

Werk 			

37

ZW		

Ziektewet

Thuis|School|Werk

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Ondersteuning

informatie en advies

bij opgroeien &
opvoeden

algemeen

CJG, CB,Jongerenloket

WMO

Art 1

jeugdhulpverlening

BJZ
MEE

AWBZ &
Izvw

bij leven met
beperking

kortdurende
ondersteuning

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Art 44
(AWBZ )
Art 3.1.7.
(Izvw)

Paragraaf 2.5 Regeling
subsidies AWBZ

Instellingssubsidies verleend voor
Een MEE instelling krijgt geen
laagdrempelige, onafhankelijke en
subsidie als zij zorg verleent
betrouwbare cliëntondersteuning
obv de AWBZ.
tbv jongeren met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke handicap
al dan niet veroorzaakt door een
chronische ziekte of een beperking
uit het autistisch spectrum, hun
ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers.

bij maatschappelijk
meedoen

bevorderen deelname
aan maatschappij

Gemeente

WMO

Art 1

Beleidsplan WMO
gemeenteraad

bij opgroeien
& opvoeden

algemene
ondersteuning

CJG, CB,
Jongerenloket

WMO

Art 1

Beleidsplan WMO
gemeenteraad

jeugdhulpverlening
(bij psychosociale,
psychische of gedragsproblemen)

BJZ

WJZ

Art 3

Art 2 en 3 Uitvoeringsbesluit Wet op de
Jeugdzorg

Indicatie BJZ, zorgaanbieder ontvangt subsidie voor jeugdzorg
vanuit provincie. Jeugdhulp omvat
behandeling of begeleiding van een
jeugdige, gericht op het oplossen,
verminderen of voorkomen van verergering dan wel het omgaan met
de gevolgen van zijn psychosociale,
psychische of gedragsproblemen
én van een cliënt, niet zijnde een
jeugdige, gericht op het verkrijgen
van zodanige vaardigheden dat
hij aan de jeugdigde bedoelde
psychosociale, psychische of
gedragsproblemen in het gezin
het hoofd kan bieden.

Uitsluitingen

Niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen hebben
geen recht op jeugdzorg. Er is geen
aanspraak op jeugdzorg waarop ingevolge de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen aanspraak bestaat.
Geen aanspraak bestaat op jeugdhulp voor zover de jeugdige of zijn
ouders, stiefouder, of anderen die
hem als behorende tot hun gezin
verzorgen en opvoeden de psychosociale, psychische of gedragsproblemen van die jeugdige het hoofd
kunnen bieden, al dan niet met
behulp van personen uit hun directe
omgeving of met behulp van andere voorzieningen die hulp bieden
dan zorgaanbieders of voor zover
de psychosociale, psychische of gedragsproblemen hun oorzaak vinden
of mede vinden in een psychiatrische aandoening van een jeugdige die zodanig van aard is dat
een psychiatrische aanpak van de
problemen noodzakelijk is.

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Ondersteuning

kortdurende
ondersteuning

bij leven met
beperking

individuele
clientondersteuning

MEE

AWBZ &
Izvw

Art 44
(AWBZ )
Art 3.1.7.
(Izvw)

Paragraaf 2.5 Regeling
subsidies AWBZ

individuele cliëntondersteuning aan
jongeren met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke handicap
al dan niet veroorzaakt door een
chronische ziekte of een beperking
uit het autistisch spectrum, hun
ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers.
Individuele cliëntondersteuning kan
bestaan uit: informatieverstrekking
en advisering, vraagverduidelijking;
aanvragen en realiseren van externe dienstverlening en zorg; klacht
en bezwaar en beroep waaronder
ook het voorkomen daarvan; monitoring en evaluatie van externe
dienstverlening en zorg; ondersteuning in een crisissituatie; volledige
beeldvorming; kortdurende en kortcyclische ondersteuning, en aanbieding van cursussen in groepen.

Gemeente

WMO

Art 1

Gemeentelijke
regelingen

bij maatschappelijke
meedoen

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

Ondersteuning

langdurige
ondersteuning

bij opgroeien &
opvoeden

jeugdhulpverlening

BJZ

WJZ

Art 3

Art 2 en 3 Uitvoeringsbesluit Wet op de
Jeugdzorg

Indicatie BJZ, zorgaanbieder ontvangt subsidie voor jeugdzorg vanuit
provincie. Jeugdhulp omvat behandeling of begeleiding van een jeugdige, gericht op het oplossen,
verminderen of voorkomen van verergering dan wel het omgaan met
de gevolgen van zijn psychosociale,
psychische of gedragsproblemen én
van een cliënt, niet zijnde een jeugdige, gericht op het verkrijgen van
zodanige vaardigheden dat hij aan
de jeugdigde bedoelde psychosociale, psychische of gedragsproblemen
in het gezin het hoofd kan bieden.

Niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen hebben geen
recht op jeugdzorg. Er is geen aanspraak op jeugdzorg waarop ingevolge de Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen aanspraak bestaat.
Geen aanspraak bestaat op jeugdhulp voor zover de jeugdige of zijn
ouders, stiefouder, of anderen die
hem als behorende tot hun gezin
verzorgen en opvoeden de psychosociale, psychische of gedragsproblemen van die jeugdige het hoofd
kunnen bieden, al dan niet met behulp van personen uit hun directe
omgeving of met behulp van andere
voorzieningen die hulp bieden dan
zorgaanbieders of voor zover de psychosociale, psychische of gedragsproblemen hun oorzaak vinden of
mede vinden in een psychiatrische
aandoening van een jeugdige die
zodanig van aard is dat een psychiatrische aanpak van de problemen
noodzakelijk is.

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Ondersteuning

langdurige
ondersteuning

bij bevorderen
zelfredzaamheid

begeleiding gericht op
zelfredzaamheid

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

Art 2 & 6 Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012
bijlage 6 Begeleiding

Zie indicatiecriteria onder pt 3 in bijlage 6 Beleidsregels indicatiestelling
AWBZ: De verzekerde kan toegang
verkrijgen tot de functie Begeleiding
als sprake is van een somatische,
psychogeriatrische of psychiatrische
aandoening of beperking of van
een verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke handicap.
Om in aanmerking te komen voor
de functie Begeleiding dient te zijn
vastgesteld dat de onderzochte beperkingen van verzekerde betekenen
dat verzekerde matige tot zware
beperkingen heeft op één of meer
van de volgende vijf terreinen:
• 1. sociale redzaamheid,
• 2. bewegen en verplaatsen,
• 3. probleemgedrag,
• 4. psychisch functioneren of
• 5. geheugen- en oriëntatiestoornissen. Bij een kind in de leeftijd
van 0 tot 12 maanden, dat als
gevolg van een somatische
aandoening of beperking aanspraak heeft op Persoonlijke
Verzorging of Verpleging met
een hoge leveringsvoorwaarde
(C/D), waarbij deze hoge leveringsvoorwaarde leidt tot (dreigende) overbelasting van de
ouder(s), is er tevens toegang
tot de functie Begeleiding.
Bij verzekerden met een grondslag zintuiglijke handicap geldt
dat zij op basis van de voorwaarden die gesteld zijn aan deze
grondslag toegang hebben tot
de functie Begeleiding.

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Ondersteuning

langdurige
ondersteuning

bij maatschappelijke
meedoen

bevorderen deelname
aan maatschappij

Gemeente

WMO

Art 1

bij huishoudelijke
taken

hulp in huishouding

Gemeente

WMO

Art 4

maaltijdvoorziening

gemeente

WWB

Art 35

WMO

Art 1

Beleidsplan WMO
gemeenteraad

bij invullen dag

bij handelingsonbekwaamheid

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

Beleidsplan WMO
gemeenteraad,
gemeentelijke
verordening WMO
Het college kan bijzondere bijstand
weigeren indien de in het eerste lid
bedoelde kosten binnen twaalf
maanden een bedrag van €|125,00
niet te boven gaan. Er is geen recht
op bijzondere bijstand in geval van
een alleenstaande, een alleenstaande ouder met zijn ten laste komende
kinderen of een gezin waarvan het
in aanmerking te nemen inkomen
hoger is dan 110% van de op hem
van toepassing zijnde bijstandsnorm.

dagopvang
gemeente

Gemeente

WMO

Art 1

Beleidsplan WMO
gemeenteraad

begeleiding bij
structuren dag

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

Art 2 & 6 Besluit
Zorgaanspraken, Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012
bijlage 6 Begeleiding

Zie indicatiecriteria onder pt 3
in bijlage 6 Beleidsregels
indicatiestelling AWBZ

dagbesteding ipv school zorgverzekeraar/BJZ
of werk

AWBZ

Art 6

Art 2 & 6 Besluit Zorgaanspraken, Beleidsregels indicatiestelling
AWBZ 2012 bijlage 6
Begeleiding, in het
bijzonder art 2.4 van
deze bijlage

Zie indicatiecriteria onder pt 3
in bijlage 6 Beleidsregels indicatiestelling AWBZ

bewindvoering

kantonrechter

BW

Titel 1:19

curatorschap

kantonrechter

BW

Titel 1:16

mentorschap

kantonrechter

BW

Titel 1:220

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Ondersteuning

ontlasten ouders
bij zorg

ondersteuning
mantelzorgers
respijtzorg bij
(dreigende)
overbelasting

Verfijning 3

overnemen
gebruikelijke- of
mantelzorg

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Gemeente

WMO

Art 1

Beleidsplan WMO
gemeenteraad

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

Art 9a Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels
Indicatiestelling AWBZ
Kortdurend Verblijf

Kortdurend verblijf omvat logeren in
een instelling gedurende maximaal
drie etmalen per week, gepaard
gaande met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding voor
een verzekerde met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking,
of een verstandelijke, lichamelijke
of zintuiglijke handicap, indien de
verzekerde aangewezen is op permanent toezicht.
2. Op de zorg, bedoeld in het eerste
lid, bestaat slechts aanspraak
indien ontlasting van de persoon
die gebruikelijke zorg of mantelzorg aan de verzekerde levert
noodzakelijk is.

WJZ

Art 3

Art 2 & 4 Uitvoeringsbesluit Wet op de
Jeugdzorg

een etmaal of een deel daarvan
voor jeugdigen met psychosociale,
psychische of gedragsproblemen
waarvan de ouders/verzorgers deze
problemen niet het hoofd kunnen
bieden

jeugdhulpverlening dmv BJZ
verblijf bij pleegouder of
zorgaanbieder

Voorwaarden

Uitsluitingen

geen aanspraak op verblijf als de
jeugdige geen psychosociale, psychische of gedragsproblemen heeft,
dan wel de jeugdige of zijn ouders,
stiefouder, of anderen die hem als
behorende tot hun gezin verzorgen
en opvoeden, de psychosociale, psychische of gedragsproblemen van
die jeugdige het hoofd kunnen bieden, al dan niet met jeugdhulp als
bedoeld in artikel 3, met behulp van
personen uit hun directe omgeving
of met behulp van andere voorzieningen die hulp bieden dan zorgaanbieders. En in situaties waarin er
recht is op verblijf noodzakelijk in het
kader van persoonlijke verzorging,
begeleiding of behandeling in het
kader van de AWBZ of zorg in het
kader van art 2.4 Besluit Zorgverzekering. En bij verblijf in een justitiele
jeugdinrichting.

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Zorg

zorg in thuissituatie

persoonlijke verzorging

verpleging

Verfijning 3

medisch specialistisch

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

Art 2 & 4 Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels
indicatiestelling
AWBZ 2012 bijlage
4 Persoonlijke
Verzorging

verstandelijke en zintuigelijke
Zie pt 3 Bijlage PV: De verzekerde
kan toegang verkrijgen tot de
handicaps leveren geen aanspraak
functie Persoonlijke Verzorging als
op persoonlijke verzorging op
er sprake is van een somatische,
psychogeriatrische of psychiatrische
aandoening of beperking of een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Om in aanmerking te komen voor de functie
Persoonlijke Verzorging dient tevens
te zijn vastgesteld dat de verzekerde (en/of gebruikelijke zorger):
1. beperkingen heeft op het gebied
van persoonlijke zorg, en;
2a. de vaardigheden/kennis mist
om de persoonlijke zorg zelfstandig
uit te voeren en deze vaardigheden/kennis niet kan aanleren, of;
2b. de vaardigheden/kennis mist
om de persoonlijke zorg zelfstandig
uit te voeren en wel leerbaar/trainbaar is om de handelingen rondom
de persoonlijke zorg aan te leren.

medisch specialist

ZVW

Art 10

Artikel 2.11 Besluit Zorgverzekeringswet

Uitgesloten is verpleging die
nood-zakelijk is in verband met
thuisbeademing of die noodzakelijk
is in verband met palliatieve
terminale zorg.

Categorie

Verfijning 1

Zorg

zorg in thuissituatie

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

algemene verpleging

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

Art 2 & 5 Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels
indicatiestelling
AWBZ 2012 bijlage 5
Verpleging

Een verstandelijke of zintuiglijke
Indicatiecriteria zoals in bijlag 5 beleidsregels indicatiestelling AWBZ De handicap levert geen grondslag op
voor Verpleging
verzekerde kan toegang verkrijgen
tot de functie Verpleging als sprake
is van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking
of een lichamelijke handicap. Een
verstandelijke of zintuiglijke handicap
levert geen grondslag op voor Verpleging. Een psychiatrische aandoening of beperking levert alleen een
grondslag voor Verpleging in combinatie met verblijf en behandeling na
de eerste 365 dagen.
Om in aanmerking te komen voor de
functie Verpleging dient ook onderstaande te zijn vastgesteld:
• 1. er is een door een arts vastgestelde medische noodzaak voor
de verpleegkundige handeling
• 2. en de verzekerde (en/of gebruikelijke zorger) is beperkt
in zijn mogelijkheden om
voor de eigen gezondheid te
zorgen; of
• 3a. heeft beperkingen en/of mist
de vaardigheden/kennis om de
verpleegkundige handeling zelfstandig uit te voeren en kan
deze verpleegkundige handelingen niet aanleren, of;
• 3b. mist de vaardigheden/kennis
om de verpleegkundige zorg
zelfstandig uit te voeren en is
wel leerbaar/trainbaar om de
verpleegkundige handelingen
aan te leren.
De beperkingen kunnen gelegen zijn
in:
• 1. de persoon zelf en/of
• 2. de technische onmogelijkheid
om de handeling zelf uit te voeren
(bijvoorbeeld het zichzelf injecteren
op een moeilijk bereikbare plaats).

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Zorg

zorg in thuissituatie

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

begeleiding ivm zelfredzaamheid

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

Art 2 & 6 Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012
bijlage 6 Begeleiding

Zie indicatiecriteria onder pt 3 in
bijlage 6 Beleidsregels indicatiestelling AWBZ

jeugdhulpverlening

BJZ

WJZ

Art 3

Art 3 Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp omvat behandeling of
Wet op de Jeugdzorg
begeleiding van een jeugdige, gericht op het oplossen, verminderen
of voorkomen van verergering dan
wel het omgaan met de gevolgen
van zijn psychosociale, psychische
of gedragsproblemen én van een
cliënt, niet zijnde een jeugdige, gericht op het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat hij aan de
jeugdigde bedoelde psychosociale,
psychische of gedragsproblemen
in het gezin het hoofd kan bieden.

geneeskundige zorg
(zorg verstrekt door
huisartsen, paramedici,
medisch specialisten,
klinisch psychologen,
ook ggz-zorg)

huisarts, paramedicus,
medisch specialist of
bedrijfsarts

ZVW

Art 10

Art 2.4 en 2.6 Besluit
Zorgverzekering,
Art 2.3 Regeling Zorgverzekering

Zie genoemde
besluiten

dyslexiezorg

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.5.a Besluit Zorgverzekering, Protocol
Dyslexie Diagnostiek en
Behandeling.

Kind moet ernstige dyslexie hebben, basisonderwijs volgen; en tussen de 7 en 12 jaar oud zijn als de
behandeling begint. In 2013 komen
alle kinderen in het basisonderwijs
voor dyslexiezorg in aanmerking.
Behandeling moet conform protocol
gebeuren.

Uitsluitingen

Zie genoemde
besluiten

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Zorg

behandeling
zonder verblijf

behandeling
met verblijf

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

jeugdhulpverlening

BJZ

WJZ

Art 3

Art 3 Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp omvat behandeling of beWet op de Jeugdzorg
geleiding van een jeugdige, gericht
op het oplossen, verminderen of
voorkomen van verergering dan wel
het omgaan met de gevolgen van
zijn psychosociale, psychische of gedragsproblemen én van een cliënt,
niet zijnde een jeugdige, gericht op
het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat hij aan de jeugdigde bedoelde psychosociale, psychische of
gedragsproblemen in het gezin het
hoofd kan bieden.

medisch
kinderdagverblijf

BJZ

WJZ

Art 3

Art 2 & 4
Uitvoeringsbesluit
Wet op de Jeugdzorg

een etmaal of een deel daarvan
voor jeugdigen met psychosociale,
psychische of gedragsproblemen
waarvan de ouders/verzorgers deze
problemen niet het hoofd kunnen
bieden

korter dan 1 jaar

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.10 Besluit
zorgverzekering,
art 2.36a Regeling zorgverzekering

verblijf korter dan 365 dagen, medisch noodzakelijk ivm geneeskundige zorg eventueel gecombineerd
met verpleging, verzorging en paramedische zorg.

langer dan 1 jaar

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Art 2,9 & 13 Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels indicatiestellign AWBZ 2012
bijlage 8 Verblijf

Verzekerde is reeds 365 dagen ononderbroken voor geneeskundige
zorg opgenomen geweest ten laste
van de Zvw en moet vanwege geneeskundige zorg nog langer blijven.

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Art 2 & 9 Besluit
Zorgaanspraken, Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012 bijlage
8 Verblijf, Art 2 & 4 Uitvoeringsbesluit Wet op
de Jeugdzorg

meer dan 3 etmalen per week, voor
jongeren met somatische, psychogeriatrische, of psychiatrische aandoeningen of beperkingen of een
verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking indien de jongere
is aangewezen op een beschermde
woonomgeving, een therapeutisch
leefklimaat of permanent toezicht

(psychiatrisch)
ziekenhuis

awbz instelling

Verfijning 3

Voorwaarden

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Zorg

behandeling
met verblijf

ggz instelling

korter dan 1 jaar

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.10 Besluit zorgver- verblijf korter dan 365 dagen, mezekering, art 2.36a Re- disch noodzakelijk ivm geneeskungeling zorgverzekering dige zorg eventueel gecombineerd
met verpleging, verzorging en paramedische zorg.

langer dan 1 jaar

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Art 2,9 & 13 Besluit
Zorgaanspraken, Beleidsregels indicatiestellign AWBZ 2012 bijlage
8 Verblijf

Verzekerde is reeds 365 dagen ononderbroken voor geneeskundige
zorg opgenomen geweest ten laste
van de Zvw en moet vanwege geneeskundige zorg nog langer blijven.

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Art 2 & 9 Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012
bijlage 8 Verblijf,

meer dan 3 etmalen per week, voor
jongeren met somatische, psychogeriatrische, of psychiatrische aandoeningen of beperkingen of een
verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking indien de jongere
is aangewezen op een beschermde
woonomgeving, een therapeutisch
leefklimaat of permanent toezicht

aanpassing van de woning

Gemeente

WMO

Art 1 & 4

Beleidsplan WMO
gemeenteraad,
gemeentelijke verordening WMO

omgevingsbesturing

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.9 Besluit zorgverzekering, artikel 2.6,
2.26, Regeling Zorgverzekering

Verzekerde heeft hulpmiddel
langdurig nodig. Bij bedden en bedelementen geldt dat het zelfredzaamheid in stand houdt, opname
in een instelling voorkomt of er
sprake is van een indicatie voor
verpleging.

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

art 34a Besluit Zorgaanspraken

Bewoner heeft een een lichamelijk * Artikel vervalt op 1 januari 2014,
handicap of somatische aandoening dan dus geen aanspraak meer op
of beperking, is aangewezen op
ADL assistentie
een rolstoeltoegankelijke woning,
is aangewezen op minstens 5 uur
ADL assistentie per week, is voldoende zelfredzaam om zelfstandig
te wonen en om zelfstandig zorg op
te roepen

PGB zorgaanbieder

woningaanpassing

ADL clusterwoning

Voorwaarden

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Zorg

aangepaste woning

onkostenvergoeding bij
verhuizing

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Gemeente

WMO

Art 1 & 4

Beleidsplan WMO gemeenteraad, gemeentelijke verordening WMO

bij verblijf thuis

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

art 2.9 Besluit zorgverzekering, art 2.6
en 2.33 Regeling Zorgverzekering

Verzekerde heeft hulpmiddel langdurig nodig. Verder zie art 2.26 RZV

bij verblijf in instelling

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Artikel 8,9,11,15
Besluit zorgaanspraken

Gaat om meubilair dat standaard
aanwezig is in instelling voor verblijf en zorgverlening. Wat niet
standaard aanwezig is, kan worden
aangevraagd bij zorgverzekeraar,
mits het hulpmiddel langdurig nodig is. Hulpmiddelen voor kortdurend gebruik worden verleend via
de thuiszorgwinkel.

WIA

Art 34a
en 35

Art 2, 3,4,
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

indien ook gebruikt voor UWV
werk/school

Voorwaarden

Uitsluitingen

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd of
kan worden gebruikt in de werksituatie. Bij geringe kosten wordt er
ook geen voorziening verstrekt.
Hetzelfde geldt als de jongere
werkt obv de Wsw.

Categorie

Verfijning 1

Zorg

Verfijning 2

Verfijning 3

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

aangepaste woning

Wajong

Art 2.22
en 2.23

Art 2, 3,4,
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd of
kan worden gebruikt in de werksituatie. Bij geringe kosten wordt er
ook geen voorziening verstrekt.
Hetzelfde geldt als de jongere
werkt obv de Wsw.

hulpmiddelen

WOOS

Art 19a

Art 5 en 9 Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren
met een handicap

Jongere woont in Nederland, is jonger dan 17 jaar, studerende als bedoeld in artikel 1.4 Wet Wajong of
jonger dan 30 jaar en kan uitsluitend
vanwege ziekte of gebrek niet worden aangemerkt als studerende obv
art 1.4 Wet Wajong. De jongere ondervindt wegens ziekte of gebrek
belemmeringen bij het volgen van
onderwijs. UWV kan voorzieningen
verstrekken die de jongere in staat
stellen onderwijs te volgen. Er wordt
uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening. De voorziening is
in overwegende mate op het individu gericht. Het gaat hierbij om
meeneembare voorzieningen ten
behoeve van de inrichting van de
opleidingslocatie.

Een voorziening wordt niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft die algemeen
gebruikelijk is of waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Er is
geen aanspraak op voorzieningen bij
geringe kosten.

AWBZ

Art 6

Art 2 & 15 Besluit
Zorgaanspraken

Bij tijdelijk gebruik hulpmiddel
(minder dan 26 weken). Het gaat
om verpleegartikelen in verband
met een somatische aandoening
of beperking

bij verblijf thuis &
tijdelijk gebruik

Waar regel
je het?

thuiszorgwinkel

Categorie

Verfijning 1

Zorg

hulpmiddelen

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

bij verblijft thuis &
langdurig gebruik

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.9 Besluit zorgverzekering, artikel 2.6, 2.8,
2.9, 2.11, 2.12, 2.17,
2.34, Regeling Zorgverzekering

Verzekerde heeft hulpmiddel langdurig nodig en gebruikt deze niet
ook voor werk of school . Zie voorwaarden regeling zorgverzekering

rolstoelen vallen hier niet onder

bij verblijf in instelling

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Artikel 2 en 15 Besluit
zorgaanspraken AWBZ

WIA

Art 34a en
35

Art 2, 3,4,
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd
of kan worden gebruikt in de
werksituatie. Bij geringe kosten
wordt er ook geen voorziening
verstrekt. Hetzelfde geldt als de
jongere werkt obv de Wsw.

Wajong

Art 2.22 en
2.23

Art 2, 3,4,
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. w
 aarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd
of kan worden gebruikt in de
werksituatie. Bij geringe kosten
wordt er ook geen voorziening
verstrekt. Hetzelfde geldt als de
jongere werkt obv de Wsw.

indien ook gebruikt voor UWV
werk/school

De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Categorie

Verfijning 1

Zorg

hulpmiddelen

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

WOOS

Art 19a

Art 2,3, 4, 5 en 9
Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen
voor jongeren met
een handicap

Jongere woont in Nederland, is
jonger dan 17 jaar, studerende als
bedoeld in artikel 1.4 Wet Wajong
of jonger dan 30 jaar en kan uitsluitend vanwege ziekte of gebrek
niet worden aangemerkt als studerende obv art 1.4 Wet Wajong. De
jongere ondervindt wegens ziekte
of gebrek belemmeringen bij het
volgen van onderwijs. UWV kan
voorzieningen verstrekken die de
jongere in staat stellen onderwijs
te volgen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening. De voorziening is in overwegende mate op het individu
gericht. Het gaat hierbij bij de opleiding te gebruiken hulpmiddelen.

Een voorziening wordt niet verstrekt respectievelijk verleend indien het kosten van een voorziening of een voorziening betreft die algemeen
gebruikelijk is of waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Er
is geen aanspraak op voorzieningen bij geringe
kosten. UWV kan geen tegemoetkoming in de
kosten voor kinderopvang toekennen. Onder
voorzieningen worden niet verstaan:
• Voorzieningen waarvoor een regeling is getroffen in of op basis van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet
op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie
en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
• Voorzieningen waarvoor een regeling is getroffen onder verantwoordelijkheid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
of aanvullingen op die voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage wordt betaald, met
uitzondering van bij ministeriële regeling
aangewezen hulpmiddelen, genoemd in de
Regeling zorgverzekering, voor zover die
hulpmiddelen vrijwel uitsluitend worden
gebruikt in de onderwijssituatie;
• personele onderwijsfaciliteiten, waaronder
in elk geval wordt verstaan activiteiten als
remedial teaching, ambulante begeleiding of
het geven van begeleidingslessen;
• voorzieningen voor het vervoer van leerlingen
naar en van school als bedoeld in de Wet op
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, tenzij artikel V van de Wet van 17 januari
2002 houdende wijziging van de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met het vervoer van leerlingen
(Stb. 59) van toepassing is;
• voorzieningen die verband houden met
dyslexie.

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Zorg

hulpmiddelen

doventolk

bij voeren gesprek in de BJZ/
leefsituatie
zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Artikel 2 en 12 Besluit
zorgaanspraken AWBZ,
Artikel 4 regeling
zorgaanspraken AWBZ

maximaal 30 uur per jaar, bij doofblinden 168 uur per jaar, minimaal
30 minuten zorg

Vervoer

hulpmiddelen bij
verplaatsen in en
om huis

bij verblijf thuis
& tijdelijk gebruik

thuiszorgwinkel

AWBZ

Art 6

Art 2 & 15 Besluit
Zorgaanspraken

Bij tijdelijk gebruik hulpmiddel
(minder dan 26 weken). Het gaat
om verpleegartikelen in verband
met een somatische aandoening
of beperking

bij verblijft thuis
& langdurig gebruik

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.9 Besluit zorgverzekering, artikel 2.6, 2.8,
2.9, 2.11, 2.12, 2.17,
2.34, Regeling Zorgverzekering

Verzekerde heeft hulpmiddel langdurig nodig en gebruikt deze niet
ook voor werk of school . Zie voorwaarden regeling zorgverzekering

Gemeente

WMO

Art 4

Beleidsplan WMO gemeenteraad, gemeentelijke verordening
WMO

voorzieningen voor het verplaatsen
in en om de woning. Voorzieningen
die niet ook worden gebruikt voor
werk of school.

bij verblijf in
instelling

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Artikel 2 en 15 Besluit
zorgaanspraken AWBZ

indien ook gebruikt
voor werk/school

UWV

WIA

Art 34a en
35

Art 2 t/m 7 Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Uitsluitingen

rolstoelen vallen hier niet onder

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd
of kan worden gebruikt in de
werksituatie. Bij geringe kosten
wordt er ook geen voorziening
verstrekt. Hetzelfde geldt als
de jongere werkt obv de Wsw.
Vervoersvoorzieningen worden
niet verleend indien het inkomen
van de aanvrager boven de inkomensgrens ligt.

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

hulpmiddelen bij
verplaatsen in en
om huis

Verfijning 2

Verfijning 3
indien ook gebruikt
voor werk/school

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

Wajong

Art 2.22
en 2.23

Art 2 t/m 7
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd
of kan worden gebruikt in de
werksituatie. Bij geringe kosten
wordt er ook geen voorziening
verstrekt. Hetzelfde geldt als de
jongere werkt obv de Wsw. Vervoersvoorzieningen worden niet
verleend indien het inkomen
van de aanvrager boven de inkomensgrens ligt.

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

hulpmiddelen bij
verplaatsen in en
om huis

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

WOOS

Art 19a

Art 2 t/m7 Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren
met een handicap

Jongere woont in Nederland, is jonger dan 17 jaar, studerende als bedoeld in artikel 1.4 Wet Wajong of
jonger dan 30 jaar en kan uitsluitend
vanwege ziekte of gebrek niet worden aangemerkt als studerende obv
art 1.4 Wet Wajong. De jongere ondervindt wegens ziekte of gebrek
belemmeringen bij het volgen van
onderwijs. UWV kan voorzieningen
verstrekken die de jongere in staat
stellen onderwijs te volgen. Er wordt
uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening. De voorziening is
in overwegende mate op het individu gericht.

Een voorziening wordt niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft die algemeen
gebruikelijk is of waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Er is
geen aanspraak op voorzieningen bij
geringe kosten. Vervoersvoorzieningen worden niet verleend indien het
inkomen van de aanvrager boven
de inkomensgrens ligt. Onder voorzieningen worden niet verstaan:
• Voorzieningen waarvoor een regeling is getroffen in of op basis van
de Wet op het primair onderwijs,
de Wet op de expertisecentra, de
Wet op het voortgezet onderwijs,
de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;
• voorzieningen voor het vervoer
van leerlingen naar en van school
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het
voortgezet onderwijs, tenzij artikel
V van de Wet van 17 januari 2002
houdende wijziging van de Wet op
het primair onderwijs, de Wet op
de expertisecentra en de Wet op
het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen (Stb. 59) van toepassing is;
• voorzieningen die verband houden
met dyslexie.

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

verstrekken van vervoersmiddelen

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Gemeente

WMO

Art 4

Beleidsplan WMO
gemeenteraad,
gemeentelijke
verordening WMO

voorzieningen voor het verplaatsen
in en om de woning. Voorzieningen
die niet ook worden gebruikt voor
werk of school.

WIA

Art 34a
en 35

Art 2 t/m 7
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd of
kan worden gebruikt in de werksituatie. Bij geringe kosten wordt er
ook geen voorziening verstrekt.
Hetzelfde geldt als de jongere
werkt obv de Wsw.

Wajong

Art 2.22 en
2.23

Art 2 t/m 7
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd of
kan worden gebruikt in de werksituatie. Bij geringe kosten wordt er
ook geen voorziening verstrekt.
Hetzelfde geldt als de jongere
werkt obv de Wsw.

indien ook gebruikt voor UWV
werk/school

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

verstrekken van
vervoersmiddelen

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

WOOS

Art 19a

Art 2 t/m7
Uitvoeringsbesluit
onderwijsvoorzieningen
voor jongeren
met een handicap

Jongere woont in Nederland, is
jonger dan 17 jaar, studerende als
bedoeld in artikel 1.4 Wet Wajong
of jonger dan 30 jaar en kan uitsluitend vanwege ziekte of gebrek
niet worden aangemerkt als studerende obv art 1.4 Wet Wajong. De
jongere ondervindt wegens ziekte
of gebrek belemmeringen bij het
volgen van onderwijs. UWV kan
voorzieningen verstrekken die de
jongere in staat stellen onderwijs
te volgen. Er wordt uitgegaan van
de goedkoopst adequate voorziening. De voorziening is in overwegende mate op het individu
gericht. Onder vervoersvoorzieningen wordt in elk geval verstaan
een bruikleenauto.

Een voorziening wordt niet verstrekt respectievelijk verleend indien het kosten van een
voorziening of een voorziening betreft die algemeen gebruikelijk is
of waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling
mogelijk is. Er is geen aanspraak
op voorzieningen bij geringe kosten. Vervoersvoorzieningen worden
niet verleend indien het inkomen
van de aanvrager boven de inkomensgrens ligt. Onder voorzieningen worden niet verstaan:
• Voorzieningen waarvoor een regeling is getroffen in of op basis
van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
• voorzieningen voor het vervoer
van leerlingen naar en van school
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het
voortgezet onderwijs, tenzij artikel V van de Wet van 17 januari
2002 houdende wijziging van
de Wet op het primair onderwijs,
de Wet op de expertisecentra en
de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer
van leerlingen (Stb. 59) van
toepassing is;
• voorzieningen die verband
houden met dyslexie.

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

aanpassing van eigen
vervoersmiddelen

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Gemeente

WMO

Art 4

Beleidsplan WMO
gemeenteraad,
gemeentelijke
verordening WMO

WIA

Art 34a en
35

Wajong

Art 2.22
en 2.23

indien ook gebruikt voor UWV
werk/school

Voorwaarden

Uitsluitingen

Art 2 t/m 7
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd
of kan worden gebruikt in de
werksituatie. Bij geringe kosten
wordt er ook geen voorziening
verstrekt. Hetzelfde geldt als de
jongere werkt obv de Wsw. Vervoersvoorzieningen worden niet
verleend indien het inkomen van
de aanvrager boven de inkomensgrens ligt.

Art 2 t/m 7
Re-integratiebesluit

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd of
kan worden gebruikt in de werksituatie. Bij geringe kosten wordt
er ook geen voorziening verstrekt. Hetzelfde geldt als de jongere werkt obv de Wsw.
Vervoersvoorzieningen worden
niet verleend indien het inkomen
van de aanvrager boven de inkomensgrens ligt.

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

aanpassing van eigen
vervoersmiddelen

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

WOOS

Art 19a

Art 2 t/m7 Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren
met een handicap

Jongere woont in Nederland, is jonger dan 17 jaar, studerende als bedoeld in artikel 1.4 Wet Wajong of
jonger dan 30 jaar en kan uitsluitend
vanwege ziekte of gebrek niet worden aangemerkt als studerende obv
art 1.4 Wet Wajong. De jongere ondervindt wegens ziekte of gebrek
belemmeringen bij het volgen van
onderwijs. UWV kan voorzieningen
verstrekken die de jongere in staat
stellen onderwijs te volgen. Er wordt
uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening. De voorziening is
in overwegende mate op het individu gericht.

Een voorziening wordt niet verstrekt respectievelijk verleend indien het kosten van een
voorziening of een voorziening betreft die algemeen gebruikelijk is
of waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling
mogelijk is. Er is geen aanspraak
op voorzieningen bij geringe kosten. Vervoersvoorzieningen worden
niet verleend indien het inkomen
van de aanvrager boven de inkomensgrens ligt. Onder voorzieningen worden niet verstaan:
• Voorzieningen waarvoor een regeling is getroffen in of op basis
van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
• voorzieningen voor het vervoer
van leerlingen naar en van school
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het
voortgezet onderwijs, tenzij artikel V van de Wet van 17 januari
2002 houdende wijziging van de
Wet op het primair onderwijs, de
Wet op de expertisecentra en de
Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met het vervoer van
leerlingen (Stb. 59) van toepassing is;
• voorzieningen die verband
houden met dyslexie.

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Vervoer

vergoeding van
reiskosten (taxi,
eigen auto, ov)

voor privedoeleinden

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Gemeente

WMO

Art 4

Beleidsplan WMO
gemeenteraad,
gemeentelijke
verordening WMO

WIA

Wajong

indien ook gebruikt voor UWV
werk/school

Voorwaarden

Uitsluitingen

Art 34a
en 35

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd of
kan worden gebruikt in de werksituatie. Bij geringe kosten wordt er
ook geen voorziening verstrekt.
Hetzelfde geldt als de jongere
werkt obv de Wsw.

Art 2.22
en 2.23

Jongere heeft structurele functionele
beperkingen. Er wordt uitgegaan
van de goedkoopst adequate voorziening gericht op het vinden, kunnen verrichten of houden van werk
(al dan niet op een proefplaats) of
het volgen van scholing of opleiding.
De voorziening is in overwegende
mate op het individu gericht.

Voorzieningen worden niet verstrekt
respectievelijk verleend indien het
kosten van een voorziening of een
voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling mogelijk is. Tenzij de voorziening uitsluitend is geindiceerd of
kan worden gebruikt in de werksituatie. Bij geringe kosten wordt er
ook geen voorziening verstrekt.
Hetzelfde geldt als de jongere
werkt obv de Wsw.

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

vergoeding van
reiskosten (taxi,
eigen auto, ov)

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

WOOS

Art 19a

Art 2 t/m7 Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren
met een handicap

Jongere woont in Nederland, is jonger dan 17 jaar, studerende als bedoeld in artikel 1.4 Wet Wajong of
jonger dan 30 jaar en kan uitsluitend
vanwege ziekte of gebrek niet worden aangemerkt als studerende obv
art 1.4 Wet Wajong. De jongere ondervindt wegens ziekte of gebrek
belemmeringen bij het volgen van
onderwijs. UWV kan voorzieningen
verstrekken die de jongere in staat
stellen onderwijs te volgen. Er wordt
uitgegaan van de goedkoopst adequate voorziening. De voorziening is
in overwegende mate op het individu gericht. Onder vervoersvoorzieningen aworden in elk geval
verstaan een taxikostenvergoeding
en een kilometervergoeding voor
het gebruik van een eigen auto of
van een bruikleenauto.

Een voorziening wordt niet verstrekt respectievelijk verleend indien het kosten van een
voorziening of een voorziening betreft die algemeen gebruikelijk is
of waarvoor vergoeding op grond
van een andere wettelijke regeling
mogelijk is. Er is geen aanspraak
op voorzieningen bij geringe kosten. Vervoersvoorzieningen worden
niet verleend indien het inkomen
van de aanvrager boven de inkomensgrens ligt. Onder voorzieningen worden niet verstaan:
• Voorzieningen waarvoor een
regeling is getroffen in of op basis
van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
• voorzieningen voor het vervoer
van leerlingen naar en van school
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het
voortgezet onderwijs, tenzij artikel V van de Wet van 17 januari
2002 houdende wijziging van de
Wet op het primair onderwijs, de
Wet op de expertisecentra en de
Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met het vervoer van
leerlingen (Stb. 59) van toepassing is;
• voorzieningen die verband
houden met dyslexie.

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Vervoer

vergoeding van
reiskosten (taxi,
eigen auto, ov)

vervoer naar zorgverlener of zorginstelling

zittend vervoer

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.13, 2,15 en 2.16
Besluit Zorgverzekering,
Art 2.38 Regeling zorgverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt alleen
kosten voor het gebruik van de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer
als een verzekerde:
• nierdialyses moet ondergaan in
een instelling; of
• oncologische behandelingen met
chemotherapie of radiotherapie
moet ondergaan; of
• zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen; of
• zo’n beperkt gezichtsvermogen
heeft, dat verplaatsing zonder begeleiding niet mogelijk is.
Voor de twee laatste groepen personen geldt dat een vergoeding
alleen mogelijk is bij vervoer naar
de specifieke bestemmingen zoals
genoemd onder ‘Vervoer per ambulance’. In alle gevallen vergoedt
de verzekeraar de vervoerskosten
als iemand naar een zorgverlener
of instelling gaat en daarna terugkeert naar zijn eigen of een andere
woning.

bij begeleiding of behandeling in dagdelen
in AWBZ instelling

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Art 10 Besluit
Zorgaanpsraken

Vervoer komt alleen ten laste van
de AWBZ als iemand een dagdeel
in een AWBZ-instelling begeleiding
en/of behandeling in groepsverband krijgt. Het vervoer moet bovendien medisch noodzakelijk zijn.

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Vervoer

Verfijning 2

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

vervoer per
ambulance

zorgverzekeraar

ZVW

Art 10

Art 2.13 t/m 2.16 Besluit Zorgverzekering,
Art 2.38 Regeling zorgverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt alleen
medisch noodzakelijk vervoer per
ambulance als een verzekerde:
- naar een zorgverlener of zorginstelling gaat en de daar te verlenen zorg tot de wettelijk
verzekerde zorg behoort;
- naar een AWBZ-instelling gaat
om daar lang- of kortdurend te
verblijven; of
- vanuit een AWBZ-instelling naar
een zorgverlener of een andere
zorginstelling gaat voor een onderzoek, een behandeling of het aanschaffen van een prothese en
deze zorg tot de wettelijk verzekerde zorg behoort.

collectief vervoer
binnen de regio

Gemeente

WMO

Art 4

Beleidsplan WMO
gemeenteraad,
gemeentelijke
verordening WMO

vervoer buiten
de regio

Valys

geen

gehandicaptenparkeerplaats/gehandicaptenparkeerplek

Gemeente

WMO

OV-begeleiderskaart

NS

geen

Vervoer vindt plaats tussen 6.00 en
1.00 uur. Het gaat om vervoer voor
sociaal - recreatieve uitstapjes.
Reizen met Valys met Valys is mogelijk als u:
- recht hebt op Wmo-vervoer van
de gemeente;
- recht hebt op een Wmo-rolstoel
of scootmobiel;
- recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
- een OV-begeleiderskaart van de
NS hebt.
Art 4

Beleidsplan WMO
gemeenteraad,
gemeentelijke
verordening WMO

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Vervoer

Zorg tijdens vervoer

begeleiding of verpleging

Financiele
ondersteuning

Inkomensondersteuning

arbeidsongeschiktheid
korter dan 2 jaar

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

Uitsluitingen

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Art 2, 5 & 6 Besluit
Zorgaanspraken,
Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012
bijlage 5 Verpleging
en 6 Begeleiding

loondoorbetaling

werkgever

BW

Art 629

Werknemer is vanwege ziekte,
zwangerschap of bevalling niet in
staat het eigen werk te verrichten.

Zie art 629 lid 3

Ziektewetuitkering

UWV

ZW

Art 29b en
29d

Werknemer is vanwege ziekte,
zwangerschap of bevalling niet in
staat het eigen werk te verrichten.

UWV

WIA

art 4 t/m 6, Schattingsbesluit
47 t/m 50 arbeidsongeschiktheidsem 54 t/m wetten
58,
82 t/m87

Werknemer is minstens 35% arbeidsongeschikt, heeft wachttijd
doorlopen (104 weken) en er
zijn geen uitsluitingsgronden van
toepassing.

UWV

WAO

Art 16 t/m
33

jonggehandicapten

UWV

Wajong

art 2.3,
Schattingsbesluit
2.39 t/m
arbeidsongeschiktheids2.46 en 3.3 wetten
t/m 3.26

Jonggehandicapte is minimaal 25%
arbeidsongeschikt. Arbeidsongeschikt geworden op 17de of tijdens
jaar waarin hij/zij minstens 6 maanden studeerde, voor 30ste.

zelfstandigen

UWV

WAZ

Art 2 en 7
WAZ

Zelfstandige is arbeidsongeschikt geworden voor 1 augustus 2004 en
was destijds verplicht verzekerd voor
de WAZ. Zelfstandig is minstens
25% arbeidsongeschikt.

gemeente

WWB of
BBZ

ontslagwerklozen

UWV

WW

bijstandsgerechtigden

gemeente

WWB

arbeidsongeschiktheid
langer dan 2 jaar

werklozen

Schattingsbesluit
Werknemer is arbeidsongeschikt
arbeidsongeschiktheids- geworden voor 1 januari 2004.
wetten
Werknemer is minstens 15%
arbeidsongeschikt, heeft wachttijd
doorlopen en er zijn geen uitsluitingsgronden van toepassing.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Arbeidsurenverlies van minstens 5
uur,beschikbaar voor werk, voldoen
aan wekeneis. Zie artikelen.

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Financiele
ondersteuning

Tegemoetkoming extra
kosten bij ziekte

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

ouders met thuiswonend gehandicapt kind

SVB

Wet SUWI

Art 34a

Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte
kinderen

Zie art 4 Regeling TOG. Ouders van
Zie art 4 Regeling TOG
kind tussen 3 en 18 jaar, volgens indicatiebesluit AWBZ aangewezen op
meer dan 10 uur AWBZ zorg in de
week of bij verblijf van kind in buitenland volgens medisch advies
deskundige organisatie vergelijkbare
zorgbehoefte.

chronisch zieken en gehandicapten

CAK

Wtcg

Art 2 t/m 9 Art 2 & 3 Besluit Wtcg,
Regeling Wtcg

Voor mensen die gebruik maken
van hulpmidellenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapie, oefentherapie en geneeskundige zorg obv
de ZVW. Zie verder art 2 Wtcg, en
art 2 Besluit Wtcg

arbeidsongeschikten

UWV

Wtcg

Art 10

Art 4 Besluit Wtcg,
art 11 lid 1 onder e Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Mensen die op 1 juli van het jaar
recht hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsondersteuning obv de Wet Wajong op basis
van een arbeidsongeschiktheidspercentage van minstens 35%.

specifieke zorgkosten

Belastingdienst

IB 2001

Art 6.1,
6.16 t/m
6.25 en
3.139

Art 37 t/m 39
Uitvoeringsbesluit IB
2001

in aangifte inkomstenbelasting
uitgaven voor specifieke zorgkosten
afgetrokken, door de aftrek van
specifieke zorgkosten is de belasting
die betaald moet worden lager dan
het bedrag aan heffingskortingen en
het bedrag van de tegemoetkoming
is meer dan € 15. Zie IB 2001 en
Uitvoeringsbesluit IB

weekenduitgaven
voor gehandicapten

Belastingdienst

IB 2001

Art 6.1,
6.25
en 6.26

Art 40 Uitvoeringsbesluit IB 2001

ziektekosten

Belastingdienst

IB 2001

Art 6.17

Alleen kosten die niet vergoed worden, mogen afgetrokken worden.

jonggehandicaptenkorting

Belastingdienst

IB 2001

Art 8.16a

Jonggehandicapte heeft in het
kalenderjaar recht op uitkering
of arbeidsondersteuning obv Wet
Wajong

Aftrekposten

Heffingskorting

Verfijning 3

Uitsluitingen

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Financiele
ondersteuning

Tegemoetkoming
extra kosten bij
ziekte

Tegemoetkoming
mantelzorgers

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar
in wet

Korting eigen bijdrage
AWBZ/WMO

art 25 Wtcg

CAK

Art4, 6, 15
en 16d Bijdragebesluit zorg,
Art 4:2 Besluit maatschappelijke
ondersteuning

Bijzondere bijstand

gemeente

WWB

Art 35

Mantelzorgcompliment

SVB

WMO

Art 19a

Uitvoeringsregelingen

Voorwaarden

alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin niet beschikt
over de middelen om te voorzien in de
uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het
bestaan en deze kosten niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de
langdurigheidstoeslag, het vermogen en
het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm. Specifieke
regeling mbt chronisch zieken en gehandicapten of ouders van kinderen met een
chronische ziekte of handicap mbt kosten
ivm chronische ziekte of handicap. Hetzelfde geldt voor een persoon met een
hem ten laste komend kind dat onderwijs
of een beroepsopleiding volgt, worden
verleend met betrekking tot kosten in verband met maatschappelijke participatie
van dat kind, zonder dat wordt nagegaan
of ten behoeve van dat kind die kosten
ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn of
gemaakt zijn, indien ten aanzien van de
categorie waartoe hij behoort aannemelijk is dat die zich in bijzondere omstandigheden bevindt die leiden tot dergelijke
noodzakelijke kosten van bestaan waarin
de algemene bijstand niet voorziet en die
de aanwezige draagkracht te boven gaan.
Art 6b en 6c
Regeling WMO

Zie art 6b Regeling WMO (indicatie voor
extramurale AWBZ zorg voor minstens
371 dagen)

Uitsluitingen

Thuis|School|Werk

Categorie

Verfijning 1

Ondersteuning

informatie en advies

hulp bij keuze school/opleiding

kortdurende begeleiding

begeleiding ziek kind
Zorg op school

Verfijning 2

Waar in wet

handicapgerelateerd

CB, CJG,

WMO

art. 2

handicapgerelateerd

REC, WSNS

WEC, WPO

WEC art. 8 (art.9 voor visuele
beperkingen) en art. 28b lid 6,
WPO art. 8.4 tm 8.6

bij volgen onderwijs

handicapgerelateerd

REC, onderwijsconsulent, Steunpunt
Studie en handicap

WPO, WVO

WPO art. 8.4 tm 8.6, WVO art. 10h

handicapgerelateerd advies

basisonderwijs

REC en WSNS

WEC

art. 28b en art. 28c.9

handicapgerelateerd advies

voortgezet onderwijs

Steunpunt studie en
handicap van de roc’s

WEB

art. 1.3.5.

hulp bij overleg school

basis- en voortgezet onderwijs

onderwijsconsulent

WPO en WVO

resp. art. 8 en art. 10 en 118h (voorkomen vroegtijdig schoolverlaten)

begeleiding bij
onderwijsactiviteiten

remedial teacher, klasseassistent, ambulant begeleider

REC

WEC

art. 8A

begeleiding ouders in
onderwijsperiode

advies over en ondersteuning bij
communicatie docenten en school

CJG, onderwijsconsulent

WMO

art. 2

begeleiding kind in
onderwijsperiode

aanpassing lesprogramma, ondersteuning bij onderwijsactiviteiten,
begeleiding bij aangaan sociale
contacten op school

REC, onderwijsconsulent MEE

resp. WEC, AWBZ

resp. art. 28b WEC, art. 44 AWBZ

school

WEC of WPO

resp. art. 18a WEC en 8.8. en 9a WPO

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

art. 6

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

art. 6

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

art. 6

onderwijs thuis of in ziekenhuis

onderwijsinstelling

WEC of WPO

resp. art. 18a WEC en 8.8. en 9a WPO

examens

onderwijsinstelling

WEC/WPO/WHO-WO

resp. art. 18a WEC/art. 8.8. en 9a
WPO/ art. 7.13.m WHOWO

lestijden

onderwijsinstelling

WEC/WPO/WHO-WO

resp. art. 18a WEC/art. 8.8. en 9a
WPO/ art. 7.13.m WHOWO

WOOS

art. 19a

WOOS

art. 19a

bij tijdelijke opname
ziekenhuis of instelling
Toedienen medicijnen

aangepaste leermiddelen
aangepast meubilair
aanpassingen schoolgebouw
hulpmiddelen

Wet

bij voorschoolse educatie

Begeleiding
Aanpassingen & aanpassing onderwijs
hulpmiddelen

Waar regel
je het?

bij schoolkeuze

Persoonlijke verzorging
Verpleging

Verfijning 3

onderwijsinstelling

Bouwbesluit

computeraanpassingen

UWV

WIA & Wet Wajong

resp. WIA 34a en
35/Wajong 2.22 en 2.23

hulpmiddelen voor lezen,
horen en schrijven

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

art. 6

rolstoel voor op school

UWV

WIA & Wet Wajong

resp. WIA 34a en
35/Wajong 2.22 en 2.23

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Intermediaire
voorzieningen

doventolk

spreek- en schrijfhulp

Vervoer

Waar regel
je het?

Wet

Waar in wet

UWV

WIA & Wet Wajong

resp. WIA 34a en
35/Wajong 2.22 en 2.23

voorleeshulp

UWV

WIA & Wet Wajong

resp. WIA 34a en
35/Wajong 2.22 en 2.23

hulpmiddelen voor verplaatsen
op school

UWV

WIA & Wet Wajong

resp. WIA 34a en
35/Wajong 2.22 en 2.23

leerlingenvervoer

Gemeente

WEC/WPO/WVO

resp. art. 4/4/4

taxikostenvergoeding

Gemeente

WEC/WPO/WVO

resp. art. 4/4/4

vervoer naar school

Financiele
ondersteuning

Specifieke
vormen van
onderwijs en
scholing voor
jongeren met
een beperking

Verfijning 3

vervoer naar stage

Gemeente

WVO

art. 4

leerlingegebonden financiering
(rugzakje)

REC

WEC

art. 8a

compensatie thuiswonende
kinderen met een beperking

SVB

Wet Suwi

art. 34a

onderwijs voor jongeren met
ernstige scholingsbelemmeringen

UWV

subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige
scholingsbelemmeringen

art. 2

aanvullende scholing als
voorbereiding op de arbeidsmarkt

UWV

WIA & Wet Wajong

resp art. 34 WIA en
art. 2.15 Wet Wajong

Thuis|School|Werk

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Ondersteuning

Bij werk vinden

sociale activering

begeleiding bij het
vinden van een baan

Verfijning 3

reguliere baan

werk vanuit de wsw

Verfijning 4

Waar regel
je het?

Wet

Waar in wet

UWV

WIA, Wet Wajong, WAO, WAZ,
WW, ZW, SUWI

art 34 WIA, 2:15, 2:18 en 3:66
Wet Wajong, art 65f WAO, 67d
WAZ, 73 WW, 30a Wet SUWI.

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

begeleiding UWV

UWV

WIA, Wet Wajong, WAO, WAZ,
WW, ZW, SUWI

art 34 WIA, 2:15, 2:18 en 3:66
Wet Wajong, art 65f WAO, 67d
WAZ, 73 WW, 30a Wet SUWI.

begeleiding gemeente

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

begeleiding werkgever

Werkgever

BW & WVP

Boek 7 art 658a BW, hele WVP

WIA

Art 42

begeleiding
re-integratiebedrijf

UWV

SUWI

Art 30a lid 9

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

Werkgever

WIA

Art 42

begeleiding gemeente

Gemeente

Wsw

art 1

begeleiding UWV

UWV

Wsw, WIA, Wajong, WAZ, WW

art 1 Wsw, art 34 lid 3 WIA,
3:66 lid 2 Wet Wajong,
67d lid 2 WAZ, 73 lid 2 WW.

SUWI

Art 30a lid 9

begeleiding door
re-integratiebedrijf

bij de start van
een eigen bedrijf

aanbieden van
betaald werk

begeleiding door UWV

begeleiding SW-bedrijf

Gemeente

Wsw

Art 2

begeleiding door
begeleidingsorganisatie

Gemeente

Wsw

Art 2 en Art 7

UWV

WIA, Wet Wajong, WAO, WAZ,
WW, ZW, SUWI

art 34 WIA, 2:15, 2:18 en 3:66
Wet Wajong, art 65f WAO, 67d
WAZ, 73 WW, 30a Wet SUWI.

begeleiding door gemeente

gemeente

WWB

Art 7 & 10

begeleiding door
re-integratiebedrijf

UWV

SUWI

Art 30a lid 9

starterskrediet

UWV

WIA, Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

Gemeente

BBZ

Art 2, 15, 16, 24

ontheffing van arbeidsplicht
tijdens voorbereidingsperiode

Gemeente

BBZ

Art 2

werkaanbod UWV

UWV

Wajong

Art 2:19

werkaanbod Wsw

Gemeente

Wsw

Art 1

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Ondersteuning

Bij werk vinden

aanbieden van
onbetaald werk

organiseren van
scholing/opleiding

begeleiding op het werk

Waar regel
je het?

Wet

Waar in wet

proefplaatsing

UWV

WIA, WAO, WAZ, Wajong, ZW,
WW

Art 37 WIA, Art 65g WAO, 76e
WAZ, 2:24 en 6:69 Wet Wajong,
52e & 52f ZW, 76a WW

work first

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

werkervaringsplek

UWV

WIA, Wet Wajong, WAO, WAZ,
WW, ZW, SUWI

art 34 WIA, 2:15, 2:18 en 3:66
Wet Wajong, art 65f WAO, 67d
WAZ, 73 WW, 30a Wet SUWI.

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

participatieplaats

UWV

WIA, Wajong, WAO, WAZ, WW

art 37b WIA, 3:73 Wajong, 65k
WAO, 67h WAZ, 78c WW

Gemeente

WWB

Art 10a

vrijwilligerswerk

UWV

WIA, Wet Wajong, WAO, WAZ,
WW, ZW, SUWI

art 34 WIA, 2:15, 2:18 en 3:66
Wet Wajong, art 65f WAO, 67d
WAZ, 73 WW, 30a Wet SUWI.

Gemeente

WMO

Art 1

WWB

Art 7&10

dagbesteding

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

vergoeding van een
opleiding/scholing

UWV

WIA, Wet Wajong, WAO, WAZ,
WW, ZW, SUWI

art 34 WIA, 2:15, 2:18 en 3:66
Wet Wajong, art 65f WAO, 67d
WAZ, 73 WW, 30a Wet SUWI.

gemeente

WWB

Art 7&10

aparte opleidingen voor jonggehandicapten met ernstige
scholingsbelemmeringen

UWV

Wajong

art 2:29 en 3:49

reguliere baan
(incl proefplaatsing)

eigen bedrijf
werk vanuit de wsw

Verfijning 4

jobcoaching

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

intermediaire activiteiten

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

begeleiding na start

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

intermediaire activiteiten

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

begeleiding op de werkplek

Gemeente

Wsw

Art 2 & 7

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

jobcoaching

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

begeleid werken Wsw

Gemeente

Wsw

Art 7

UWV

ZW

Art 29b en 29d

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

arbeidsmatige dagbesteding
ontlasten van werkgevers

begeleiding van werkgevers
en collega’s
beperken van risico bij ziekte

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Verfijning 3

Verfijning 4

Ondersteuning

bij werken

ontlasten van werkgevers

compensatie van
verminderde productiviteit

loonkostensubsidie Wsw
loondispensatie UWV

werken zonder beloning

bieden van zekerheid
aan werknemers

terugvallen op
oude uitkering

terugkeer op wachtlijst Wsw
zorg in de werksituatie

Aanpassingen & aanpassing gebouw
hulpmiddelen

aanpassing werkplek

hulpmiddelen

Wet

Waar in wet

Gemeente

Wsw

Art 7

UWV

Wajong

Art 2:20 en 3:63

loondispensatie gemeenten

Gemeente

Twpl

Art 7

loonkostensubsidie gemeenten

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

proefplaatsing

UWV

WIA, WAO, WAZ, Wajong, ZW,
WW

Art 37 WIA, Art 65g WAO, 76e
WAZ, 2:24 en 6:69 Wet Wajong,
52e & 52f ZW, 76a WW

werkervaringsplaats

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

UWV

WIA, Wajong, WAO, WAZ, WW

art 37b WIA, 3:73
Wajong, 65k WAO,
67h WAZ, 78c WW

work first

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

participatieplaats

UWV

WIA, Wet Wajong, WAO, WAZ,
WW, ZW, SUWI

art 34 WIA, 2:15, 2:18 en 3:66
Wet Wajong, art 65f WAO, 67d
WAZ, 73 WW, 30a Wet SUWI.

Gemeente

WWB

Art 10a

bij toename
arbeidsongeschiktheid

UWV

Wajong, WAO, WIA, WAZ

art 3.14 t/m 3.17, 3.21 Wajong,
art 39a en 47 WAO, art. 50, art
57 WIA, art 13, 14, 16 WAZ

bij einde inkomsten
uit arbeid

UWV

Wajong WAO WIA WAZ

art 3.48 Wajong, 44 WAO, 52
61,62 WIA, art 58 WAZ

bij verlies Wsw-werk

Gemeente

Wsw

Art 12

na uitstroom uit Wsw
Zorg

Waar regel
je het?

Gemeente

Wsw

Art 12

persoonlijke verzorging

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

verpleging

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

begeleiding

zorgverzekeraar/BJZ

AWBZ

Art 6

bij regulier werk
(incl proefplaatsing)

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

bij werk vanuit de wsw

Gemeente

Wsw

Art 2 & 7

eigen bedrijf

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

bij regulier werk
(incl proefplaatsing)

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

bij werk vanuit de wsw

Gemeente

Wsw

Art 2 & 7

eigen bedrijf

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

bij regulier werk
(incl proefplaatsing)

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

bij werk vanuit de wsw

Gemeente

Wsw

Art 2 & 7

eigen bedrijf

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Vervoer

hulpmiddelen bij
verplaatsen op de
werkplek

Verfijning 3

Waar regel
je het?

Wet

Waar in wet

bij regulier werk
(incl proefplaatsing)

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

bij werk vanuit de wsw

Gemeente

Wsw

Art 2 & 7

eigen bedrijf
voorzieningen voor
woon-werk verkeer en
dienstreizen

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

vergoeden/verstrekken
van vervoersmiddelen

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

aanpassen eigen
vervoersmiddel

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

vergoeding van reiskosten
(taxi, ov, km vergoeding auto)

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

gemeente

Wsw

Art 2 & 7

vergoeden/verstrekken
van vervoersmiddelen

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

aanpassen eigen
vervoersmiddel

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

vergoeding van reiskosten
(taxi, ov, km vergoeding auto)

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

arbeidsmatige dagbesteding

zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

bij regulier werk
(incl proefplaatsing)

UWV

WIA en Wajong

art 35 WIA, 2:22 Wajong

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

bij regulier werk
(incl proefplaatsing)

bij werk vanuit de wsw
eigen bedrijf

reizen ivm
re-integratietraject

bij traject naar eigen bedrijf
gehandicaptenparkeerplaats/
gehandicaptenparkeerplek
Financiele
ondersteuning

Verfijning 4

UWV

WIA en Wajong

Art 34a WIA, 2:23 Wajong

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

Gemeente

WMO

Art 4

Zorg tijdens vervoer

begeleiding of verpleging

BJZ/zorgverzekeraar

AWBZ

Art 6

Inkomensondersteuning
werknemer

aanvullende uitkering

Gemeente

WWB

Art 31

BBZ

Par. 4

UWV

WIA, Wajong, WAO,
WAZ, WW

Art 52, 61, 62 WIA, 2:40, 2:41,
2:42, 2:44, 2:46 en 3:48 Wajong, art 44 WAO, art 58 WAZ

loondispensatie Wajong

UWV

Wajong

Art 2:42 en 3:48

pilot loondispensatie

Gemeente

Twpl

Art 8

Loonssupletie

bij regulier werk

UWV

Wajong, WAO, WAZ

Art 2:25 en 3:67 Wajong, art
65c WAO, art 67a WAZ

Inkomenssupletie

bij werk als zelfstandige

UWV

Wajong, WAO, WAZ

Art 2:26 en 3:68 Wajong, 65 d
WAO en 67b WAZ

extra aanvulling bij
loondispensatie

Categorie

Verfijning 1

Verfijning 2

Financiele
ondersteuning

Tegemoetkoming werkgever bij extra kosten
Mogelijkheid tot terugval
op uitkering

Verfijning 3

Verfijning 4

Waar regel
je het?

Wet

Waar in wet

premiekorting

Belastingdienst

Wfsv

Art 49

stimuleringspremies

Gemeente

WWB

Art 7 & 10

bij toename
arbeidsongeschiktheid

UWV

Wajong, WAO, WIA, WAZ

art 3.14 t/m 3.17, 3.21 Wajong,
art 39a en 47 WAO, art. 50, art
57 WIA, art 13, 14, 16 WAZ

bij einde inkomsten
uit arbeid

UWV

Wajong WAO WIA WAZ

art 3.48 Wajong, 44 WAO, 52
61,62 WIA, art 58 WAZ

