
Afstemming Wmo, Wlz, ZvW, Jeugdwet en Participatiewet 

Hieronder vind je welke taken onder welke wet vallen. Het gaat hier om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de 

Zorgverzekeringswet (ZvW), de Jeugdwet en de Participatiewet. 

Wat valt er nu onder welke wet?  

Wmo Wlz Zvw Jeugdwet Participatiewet 

Doelgroep:  Mensen met 
beperkingen die thuis 
wonen zonder 
verblijfsindicatie 

Doelgroep: Mensen die wonen in 
een instelling of thuis 24-uurszorg 
krijgen.  Verblijfsindicatie ZZP4 en 
hoger (en vergelijkbare indicaties 
VG, LG en GGZ).  

Doelgroep: 
Alle Nederlanders 

Doelgroep: 
Jeugdigen tot 18 jaar. 

Doelgroep: 
Gezinnen/ouderen met 
een minimum inkomen. 
Mensen zonder werk 
(schoolverlaters, kort 
gewerkt of na 3 jaar WW) 

Rolstoelen en 
hulpmiddelen voor 
thuiswonenden en 
mensen die intramuraal 
wonen zonder 
behandeling. 

Rolstoelen in verpleeghuis 
Als mensen thuis wonen: Wmo. 

Deels vergoeding 
hulpmiddelen, afhankelijk van 
polis. 

Rolstoelen en 
hulpmiddelen worden 
aangevraagd in het kader 
van de Wmo. 

N.v.t. Je kunt wel te maken 
krijgen met kinderen en 
volwassenen die een 
meervoudige aanvraag 
hebben voor meerdere 
voorzieningen in het 
sociaal domein. 

Woningaanpassingen Woningaanpassingen vallen onder 
de Wmo voor zelfstandig 
wonenden. 

Soms aangepast meubilair, 
zoals sta op stoelen. 

Idem. Hooguit minimabeleid 
voor eigen bijdragen en 
betalingen indien nodig. 

Vervoersvoorzieningen, 
ook naar dagbesteding. 

Vervoer vanuit een instelling voor 
verblijf 
Als mensen thuis wonen: 
Overgangsregeling, tot 1 januari 
2018 Wmo. 

Zittend ziekenvervoer (alleen 
bij zeer ernstige en chronische 
ziekten) 

Vervoer naar dagbesteding. Hooguit minimabeleid 
voor eigen bijdragen. 

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden als 
onderdeel van verblijfsfunctie of 
volledig pakket thuis. 
 

Gemeentepakket van 
zorgverzekeringen voor 
minima biedt gedeeltelijke 
vergoeding van eigen 
bijdragen Wmo (vaak bij 
gemeenten beschikbaar voor 
mensen met een minimum 
inkomen) 

Hulp bij het huishouden 
om de ouders te ontlasten 
valt onder de Wmo. 

Gemeentepakket van 
zorgverzekeringen voor 
minima biedt gedeeltelijke 
vergoeding van eigen 
bijdragen Wmo (vaak bij 
gemeenten beschikbaar 
voor mensen met een 
minimum inkomen) 



Begeleiding groep Begeleiding groep als onderdeel 
van verblijfszorg 

N.v.t. Begeleiding groep Jong gehandicapten 
(Wajong), volwassenen 
met een beperking en 
mensen vanuit reintegratie 
kunnen deelnemen aan 
arbeidsmatige 
dagbesteding, financiering 
via Wmo. 

Begeleiding individueel, 
ook voor zintuiglijk 
gehandicapten met b.v. 
doventolk 

Begeleiding individueel als 
onderdeel van verblijfszorg 

N.v.t. Begeleiding individueel, 
ook voor zintuiglijk 
gehandicapten met b.v. 
doventolk 

Mensen met een 
beperking hebben vaak te 
maken met minimabeleid, 
bijstand en beschut werk/ 
loonkostensubsidie. 

Kortdurend verblijf, 
voorzover 
mantelzorgondersteunend 
(dat heet respijtzorg). 

Kortdurend verblijf voor mensen 
met 24-uurs zorg. Vaak een 
tijdelijke kamer in een 
verzorgings- of verpleeghuis. 

Kortdurend verblijf op 
medische gronden, meestal na 
een ziekenhuisopname. Vaak 
in een verpleeghuis. 

Kortdurend verblijf ter 
ontlasting van de ouders 
(mantelzorgers). B.v. 
logeeropvang. 

Mogelijk minimabeleid 
voor eigen bijdrage, 
afhankelijk van de 
gemeente. 

Persoonlijke verzorging, 
voorzover samenhangend 
met begeleiding (b.v. naar 
de WC brengen of 
verschonen tijdens 
dagbesteding). Geldt 
meestal voor mensen met 
een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. 

Persoonlijke verzorging als 
onderdeel van verblijfszorg. 

Persoonlijke verzorging op 
medische indicatie, zoals thuis 
douchen, steunkousen 
aantrekken etc. Ook de z.g. S1 
wijkverpleegkundige valt 
hieronder. Zij doet de 
signalering in de wijk en niet 
cliëntgebonden zorg.   

Persoonlijke verzorging 
gericht op het opheffen 
van een tekort aan 
zelfredzaamheid bij 
jeugdigen met een 
verstandelijke, lichamelijke 
of zintuiglijke beperking of 
een somatische of 
psychiatrische aandoening 
of beperking. 

Geen PV. 
Je hebt wel te maken met 
mensen met een 
beperking of ouderen die 
kunnen vallen onder het 
beleid Participatiewet/ 
minimabeleid. 

 


