Hoe wordt ondersteuning van
TMP talent mogelijk gemaakt?
De ondersteuning van TMP talent wordt mogelijk op basis van
een JW-, Wmo-, Wlz-, Zvw- of UWV-indicatie voor behandeling,
begeleiding, dagbesteding, re-integratie, jobcoaching en/of
beschermd wonen.

Voor deze ondersteuning dien je een eigen bijdrage te betalen aan het
CAK. Met ingang van januari 2019 is hierop een maximaal bedrag van
€17,50 per maand van toepassing. Het bedrag kan ook lager uitvallen,
of je kunt vrijgesteld worden van deze bijdrage. Dit is afhankelijk van
de grootte van je inkomen.

Jeugdwet (JW)
Als je onder de 18 jaar bent en je hulp of ondersteuning nodig hebt, kun
je hiervoor in aanmerking komen vanuit de Jeugdwet. Een beschikking
aan de hand van de Jeugdwet maakt het voor TMP talent mogelijk jou
te ondersteunen bij de dingen die jij lastig vindt of niet vanzelf lijken
te gaan.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Aanvragen voor ondersteuning via de Jeugdwet lopen via de gemeente
waarin je woonachtig bent. Je gemeente heeft een aparte afdeling
die jouw hulpvragen beoordeeld. Vaak worden deze afdelingen CJG
(Centrum Jeugd & Gezin) of BJG (Basisteam Jeugd & Gezin) genoemd.

Wanneer het CIZ de inschatting maakt dat u in aanmerking komt voor
ondersteuning via Wlz, dan geven zij een indicatiebesluit af aan het
zorgkantoor in uw regio. U kunt direct via het zorgkantoor, maar ook
middels een persoonsgebonden budget (PGB) ondersteuning van TMP
talent inkopen.

Vaak wordt een keukentafelgesprek gepland waarin de consulent van
de gemeente bij je thuis komt om beter zicht te krijgen op je situatie.
Hierna wordt besloten of je voor ondersteuning in aanmerking
komt. Vervolgens kan een beschikking worden afgegeven waarmee
ondersteuning vanuit TMP talent mogelijk wordt.
Voorheen werd er voor zorg- en dienstverlening via de Jeugdwet een
eigen bijdrage gevraagd. Met ingang van 1 januari 2016 is deze bijdrage
echter geschrapt.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wanneer je 18+ bent en vastloopt in het dagelijks leven, het
moeilijk vindt om zelfredzaam te blijven of mee te blijven doen in
de samenleving, kan ondersteuning geregeld worden op basis van
Wmo. Een beschikking aan de hand van Wmo maakt het voor TMP
talent mogelijk jou te ondersteunen bij je hulpvragen.
Wanneer je in aanmerking wil komen voor een indicatie via de Wmo,
dien je jezelf te melden bij de gemeente waarin je woonachtig bent.
Daar hebben ze een WMO-loket of een Sociaal Wijk Team (SWT) waar jij
je hulpvragen kunt bespreken.
Vaak wordt vervolgens een keukentafelgesprek gepland, waarin de
consulent van de gemeente bij je thuis komt om beter zicht te krijgen
op je situatie. Hierna wordt besloten of je voor Wmo in aanmerking
komt en een beschikking wordt afgegeven waarmee ondersteuning
vanuit TMP talent mogelijk wordt.

De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare doelgroepen,
zoals mensen met een beperking en mensen met een psychische
belemmering. Toegankelijkheid via Wlz wordt beoordeeld door het
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Wanneer je al een bestaande indicatie hebt en je deze wil omzetten
naar een PGB, kan TMP talent hierin ondersteunen. Doordat TMP
talent waarde hecht aan goede en transparante zorg, stimuleren we
de cliënt een vertrouwenspersoon te kiezen wanneer deze zorg besluit
af te nemen op basis van PGB. Deze kan toe zien dat de zorg die TMP
talent levert, voldoet aan de wensen en kwaliteit waar wij voor staan.
Voor deze ondersteuning dien je een eigen bijdrage te betalen aan het
CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is van een heleboel factoren
afhankelijk. Het CAK heeft voor de berekening van de eigen bijdrage
via WLZ een rekentool online: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/
eigen-bijdrage-rekenhulp

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zvw bepaalt dat wie in Nederland woont of werkt, verplicht
is zich te verzekeren voor zorg. Zorg via de zorgverzekeringswet
wordt gefaciliteerd via zorgverzekeraars en zorgkantoren. Wanneer
je moeilijkheden ervaart in je mentale welbevinden, meld je jezelf
bij je huisarts voor een afspraak.
Tijdens deze afspraak inventariseert de huisarts of de
praktijkondersteuner van de huisarts (POH) je huidige situatie en
maakt een inschatting van de ondersteuning die je zou kunnen
helpen om jezelf beter te voelen. Zo kan hij je doorsturen naar een
maatschappelijk werker (vervolgtraject; zie WMO/Jeugdzorg) of naar
meer specialistische zorg zoals een psycholoog.
Specialistische zorg wordt geleverd op basis van de
zorgverzekeringswet. Indien dit het geval is, schrijft de huisarts een
verwijsbrief. Met een dergelijke verwijsbrief wordt ondersteuning
vanuit TMP talent mogelijk.
Voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt gedekt, betaal je in
sommige gevallen een zogenaamde eigen bijdrage.

Re-integratie
TMP talent kan je ondersteunen in trajecten van re-integratie. Deze
trajecten lopen via het UWV en ondersteunen mensen met een
arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering bij het hervatten
van werk na een periode van uitval.

Wanneer je moeite hebt om na een periode van uitval weer aan de slag
te gaan, kun je je melden bij het UWV. Een arbeidsdeskundige van het
UWV kijkt en beoordeelt of je ondersteuning nodig hebt en in welke
vorm het meest passend is.
Wanneer dit bekend is, kun je aangeven graag ondersteuning vanuit
TMP talent te willen. Het UWV zal dan contact opnemen met ons
waarna de zorg- en dienstverlening kan worden opgestart. TMP talent
werkt hierin als erkende organisatie samen met het UWV.

Participatie
Mensen die door ziekte of een beperking langdurig problemen
ondervinden bij het zoeken, vinden en behouden van werk, kunnen
persoonlijke ondersteuning krijgen van een jobcoach. Door middel
van jobcoaching wordt het mogelijk om begeleid te worden op de
werkplek of bij een proefplaatsing.
Wanneer je dergelijke problemen ondervindt, kun je jezelf melden
bij het UWV. Een arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt of je
ondersteuning nodig hebt en in welke mate ondersteuning nodig is om
te kunnen participeren.
Wanneer dit bekend is, kun je aangeven graag ondersteuning vanuit
TMP talent te willen. Het UWV zal dan contact opnemen met ons,
waarna de zorg- en dienstverlening kan worden opgestart. TMP talent
is als jobcoachorganisatie erkend door het UWV.

Nazorg
Wanneer we de begeleiding afronden, blijven we met elkaar in
contact. Zo willen we voorkomen dat je er alleen voor komt te staan.
Door dit contact blijft hulp beschikbaar wanneer jij dit nodig hebt.
Dit zorgt voor rust en helpt je om eventuele nieuwe problemen te
voorkomen. Dit noemen we nazorg.
Deze nazorg is minder intensief en meer gericht op de verdere
ontwikkeling van jouw zelfredzaamheid. Tijdens de zorg hebben we
namelijk een eigen netwerk opgebouwd, waar je nu op terug kunt
leren vallen. Hierdoor heb je onze ondersteuning uiteindelijk niet meer
nodig.

Zo helpen we je weer fit te worden, zodat je aan het werk kunt of een
opleiding kunt gaan volgen. Wanneer dit punt bereikt is, helpen we bij
het zoeken, vinden en behouden van werk of het opstarten van een
eigen onderneming.

Jouw route naar verandering

