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groepenregister waardoor het voor een 

werkgever aantrekkelijker wordt om jou 

aan te nemen!  

Je kunt de aanvraag zelf doen bij het UWV. 

Kom je er niet uit? Dan kan de gemeente 

Leidschendam-Voorburg afdeling Werk en 

Inkomen je helpen. Zij zijn te bereiken via het 

nummer: 14071

Aanvraagprocedure: 

De aanvraag wordt behandelt door het UWV, 

zij maken een beoordeling. Dit gebeurt via 

een gesprek dat eventueel kan plaatsvinden 

met een verzekeringsarts of een arbeidsdes-

kundige van het UWV. 

Financiering

Als de Wajong 2015 wordt toegekend, dan 

word jij uitbetaald door het UWV. Het kan 

ook zijn dat je toch kan werken, bijvoor-

beeld met wat hulp van bijvoorbeeld een 

jobcoach. In dat geval moet je je aanmel-

den bij de afdeling Werk en Inkomen bij de 

gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij gaan 

dan op zoek naar een passende oplossing. 

Je kunt hen bereiken via nummer 14071.

Kom jij in aanmerking voor beschut werken? 

Dan moet je naast de afdeling Werk en Inko-

men van de gemeente Leidschendam-Voor-

burg, ook contact opnemen met de Wmo 

Voorschoten. Zij gaan dan opzoek naar een 

passende dagbesteding. Je kunt de Wmo 

bereiken op het nummer: 14071

Dagbesteding, aanpassingen 
woning, PGB
Heb jij een (chronische) beperking? En moet 

je hiervoor je woning aanpassen, of heb je 
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Heb jij een (chronische) ziekte of beperking en heb je hulp nodig? Vaak 
kan iets opgelost worden met hulp van familieleden of andere betrok-
kenen. Soms is dit echter niet het geval en ben je op zoek naar meerdere 
mogelijkheden. Deze folder geeft jou informatie over het verkrijgen van 
een inkomen, hulp vanuit de gemeente en financiële ondersteuning. 

hiervoor extra hulp nodig in de vorm van 

een PGB of dagbesteding? Dan kun je bij de 

gemeente een aanvraag indienen voor Wmo 

ondersteuning. De Wmo is bedoeld voor 

mensen die hulp of ondersteuning nodig 

hebben om thuis te kunnen blijven wonen of 

deel te nemen aan de samenleving. 

Aanmeld procedure

Je kunt de Wmo ondersteuning aanvragen 

via een meldformulier op de website van 

de gemeente: https://www.voorschoten.nl/

hulp-voor-ouderen-zieken-mensen-met-

een-beperking-wmo.

Let erop dat je het aanmeldingsformulier zo 

volledig mogelijk invult. Kom je er niet uit? 

Dan kun je contact opnemen met Voorscho-

ten Voor Elkaar, wij kunnen je dan helpen 

met invullen.

Vervolgens neemt een Wmo-consulent con-

tact met je op, en maakt een afspraak voor 

een “keukentafelgesprek”. Dit is een gesprek 

waarbij er gekeken wordt wat de Wmo voor 

je kan betekenen. De consulent stelt je vra-

gen over eventuele behandelingen en kijkt 

waar je behoefte ligt. 

Wanneer de Wmo-consulent ook van me-

ning is dat jij hulp nodig hebt kun je kiezen 

uit twee vormen van hulp: zorg in natura of 

een PGB.

 9 Zorg in natura is dat de WMO de zorg 

regelt, zij zoeken een zorgaanbieder. Bij 

zorg in natura levert een gecontracteerde 

leverancier zorg, dit wordt door gemeen-

te geregeld. 

 9 Persoonsgebonden budget is een geld 

bedrag die je krijgt als je de PGB aan-

Inkomen aanvragen

Ben jij, 18+ en kun je (bijvoorbeeld door een 

chronische ziekte) niet werken? Of kun je 

wel werken maar dan met extra hulp? Dan 

kun je een beoordeling arbeidsvermogen 

aanvragen. Bij die beoordeling gaat het UWV 

kijken waar jij recht op hebt. 

Het formulier hiervoor is te downloaden op: 

www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aan-

vragen-beoordeling-arbeidsvermogen.aspx

Het volgende kan aangevraagd worden:

 9 Wajong 2015: Dit krijg je als je helemaal 

niet meer kan werken ook niet in de 

toekomst.

 9 Beschutte werkplek: Kan jij nog wel 

werken maar wel als de werkplek is aan-

gepast? En kan de werkgever dit niet bie-

den? Dan kan er beroep worden gedaan 

op een advies indicatie beschut werk. 

 9 Indicatie banenafspraak: Kan jij door en 

ziekte of beperking niet het minimum-

loon verdienen? Dan kan er een indicatie 

banenafspraak worden aangevraagd. 

Je wordt dan openomen in het doel-
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vraagt. Jij kan dan zelf zorg inkopen. De 

zorggever krijgt dan “salaris” van de SVB. 

Je moet zelf in staat zijn om de PGB te 

beheren, dat wil zeggen dat je o.a. goed 

je administratie moet kunnen voeren. 

Wanneer je dit niet kan, dan wordt er zorg 

in natura geregeld. LET OP: de zorggever 

ontvangt geld, dit zijn bruto uitbetalin-

gen! Er dient nog belasting afgedragen te 

worden.

Financieel beheer
Vind jij het lastig om jouw eigen belangen 

goed te behartigen of vind je het moeilijk om 

goed voor jezelf te zorgen? En raak je hierdoor 

wel eens in de problemen? Denk bijvoorbeeld 

aan het ontstaan van schulden of het mislopen 

van de juiste gezondheidsbehandeling. Dan is 

het mogelijk om jezelf onder bewind te laten 

stellen. Een andere volwassene behartigt dan 

jouw belangen. Er zijn verschillende vormen 

van onderbewindstelling: 

1. Mentorschap voor persoonlijke 

beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun 

persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen 

regelen. De mentor beslist over de verzor-

ging, verpleging, behandeling of begeleiding 

van de betrokkene. Je kunt zelf een mentor 

aanwijzen. Dit kan iemand in jouw omgeving 

zijn, bijvoorbeeld een ouder, een vriend of 

partner, maar het kan ook door een particu-

lier bedrijf worden gedaan.

2. Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die 

hun financiële zaken niet zelf kunnen rege-

len. De beschermingsbewindvoerder beheert 

dan jouw geld en spullen. 
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Je kunt zelf een beschermingsbewind-

voerder aanstellen maar soms wordt het 

ook voor je gedaan; bijvoorbeeld als je veel 

schulden hebt. De bewindvoerder is altijd 

een persoon die aangesloten is bij een be-

windvoerderskantoor. 

3. Curatele voor financiële en persoonlijke 

beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële 

én persoonlijke zaken niet zelf kunnen rege-

len en voor wie beschermingsbewind en/of 

mentorschap niet genoeg is. 

Een curator beslist over jouw geld, verzor-

ging, verpleging, behandeling of begelei-

ding. Wanneer je onder curatele staat wordt 

je handelingsonbekwaam genoemd. Dit 

betekent dat je zelf geen rechtshandelingen 

meer mag verrichten. Je mag bijvoorbeeld 

geen auto kopen, een telefoonabonnement 

afsluiten of trouwen zonder toestemming 

van je curator. 

Aanvragen

Omdat de maatregelen erg ingrijpend zijn, 

moeten deze worden aangevraagd bij de 

rechtbank. Wil je dat een naaste optreedt als 

mentor of curator? Kijk dan op de website: 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advoca-

ten-en-juristen/Reglementen-procedu-

res-en-formulieren/Civiel/Curatele-be-

wind-en-mentorschap.

Onder het kopje “Informatie voor niet-pro-

fessionals” kun je hier meer over lezen.

Heb je nog vragen?
Neem contact op met Voorschoten Voor El-

kaar, telefoon: 071 - 561 90 01 of via e-mail: 

info@voorschotenvoorelkaar.nl.


