
Bijeenkomsten over veranderingen zorg  

Gemeente ’s-Hertogenbosch 10 September 2014  

Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 

(WMO) 

 

Vanaf 2015 krijgen we te maken met veranderingen.  

De overheid doet een stapje terug en de gemeente neemt taken over van het 
Rijk en de provincie.  
Het gaat om: 

 ondersteuning van langdurig zieken of ouderen 
 hulp bij het vinden van werk 

 hulp aan jeugdigen en hun ouders 

In januari 2015 hebben we te maken met de Jeugdwet, de Participatiewet en de 
Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) 2015.  
De gemeente gaat de nieuwe taken dichtbij u in de wijk organiseren. De 

veranderingen vragen een andere houding van ons allemaal. Van de gemeente, 
van organisaties, van de wijk en van u. We kijken eerst naar uw eigen 

mogelijkheden en kansen, en leveren maatwerk waar dat nodig is.  
Vast staat dat wie hulp nodig heeft, die ook krijgt.  

Wilt u meer weten over de veranderingen? 

Hebt u met deze onderwerpen te maken? Gaat er voor u iets veranderen de 
komende tijd? Als u nu al ondersteuning krijgt, dan ontvangt u persoonlijk 

bericht over wat de veranderingen voor u betekenen. Maar we organiseren ook 
bijeenkomsten bij u in de wijk. U bent van harte welkom als u meer wilt weten 
over alle veranderingen. Houd er rekening mee, dat we nog volop aan de slag 

zijn.  
We kunnen daarom op dit moment nog niet al uw persoonlijke vragen 

beantwoorden. Ook inwoners van Vinkel en Nuland zijn welkom; die horen vanaf 
2015 immers bij ’s-Hertogenbosch. 

Datum en locatie 

 Maandag 29 september, Azijnfabriek & Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4 

 Woensdag 1 oktober, Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1 
 Donderdag 2 oktober, SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115 

 Donderdag 9 oktober, De Stolp, Rijnstraat 497 
 Dinsdag 14 oktober, BBS de Hambaken, Het Wielsem 1 
 Donderdag 16 oktober, De Schans, Troelstradreef 160  

Alle bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 22.00 uur. We beginnen om 19.00 met een 

welkom en een introductie. Daarna kunt u aanschuiven bij een tafel met het 
onderwerp van uw keuze om er meer over te horen en uw vragen te stellen.  

Komt u ook? 

Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar: sociale-kracht@s-
hertogenbosch.nl       

Vermeld in uw bericht met hoeveel personen u komt en op welke datum wij u 
kunnen verwachten.  
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