
Wat blijft?
Medische zorg
Als u medische zorg nodig heeft, blijft de huisarts of 

wijkverpleegkundige daarvoor de aangewezen persoon. 

Jeugdhulp
Voor veel mensen die nu al hulp en ondersteuning 

krijgen, geldt een ‘overgangsrecht’ in 2015. 

Meer informatie hierover vindt u op 

www.hoeverandertmijnzorg.nl. Ook als u gebruik 

maakt van een persoonsgebonden budget kunt u hier 

terecht voor meer informatie. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, uw huisarts en 

school blijven het aanspreekpunt voor vragen over de 

gezondheid en ontwikkeling van uw kinderen.

Uw zorgaanbieder informeert u persoonlijk over uw 

situatie in en na 2015.

Welzijn en zorg
Voor veel mensen die nu al hulp en ondersteuning 

krijgen, geldt een ‘overgangsrecht’ in 2015.  

Meer informatie hierover vindt u op  

www.hoeverandertmijnzorg.nl. Ook als u gebruik 

maakt van een persoonsgebonden budget kunt u hier 

terecht voor meer informatie. 

Uw zorgaanbieder informeert u persoonlijk over uw 

situatie in en na 2015.

Werk en inkomen
Als u nu een Wajong-uitkering krijgt, dan verandert er 

voor u niets. U blijft hiervoor bij het UWV. Het UWV 

gaat wel uw situatie opnieuw bekijken; daar krijgt u van 

het UWV informatie over.

De rechten en plichten van de mensen die onder 

de huidige Wet sociale werkvoorziening werken, 

veranderen niet.

De Wet Werk en Bijstand gaat op in de Participatiewet. 

Uw WWB-uitkering krijgt dan ook een nieuwe naam. 

Een aantal regels in de wet is aangepast, voor huidige 

uitkeringsgerechtigden geldt een ‘overgangsrecht’ tot 

1 juli 2015. De gemeente informeert u persoonlijk 

over uw situatie in en na 2015. Als u nu een 

re-integratietraject volgt, gaat dit door. 

Waar kan ik terecht? 
Jeugd en gezinnen
Op www.cjgleiden.nl kunt u terecht met al uw vragen 

over opgroeien en opvoeden én hulp op maat. Op de 

website vindt u adressen en telefoonnummers van de 

verschillende CJG- locaties in Leiden. Ook vindt u daar 

de contactgegevens van de jeugd- en gezinsteams.  

U kunt ook contact opnemen via 14071, keuze 4. 

U wordt dan doorgeschakeld naar het Centrum voor 

Jeugd en Gezin.

Welzijn en Zorg
Voor vragen over welzijn en zorg kunt u terecht bij een 

sociaal wijkteam bij u in de buurt. Op www.leiden.nl/

leidenverandert vindt u veel gestelde vragen, adressen 

en openingstijden en een contactformulier. De teams 

zijn dagelijks telefonisch bereikbaar via 14071, keuze 4. 

Werk en inkomen
Op www.werk.nl kunt u terecht voor het aanvragen 

van een uitkering. Team Werk en Inkomen is bereikbaar 

voor vragen en meer informatie, via 14071, keuze 2. 

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op: 

www.leiden.nl/leidenverandert

Vragen?
Veel informatie over de veranderingen in 

ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk kunt 

u vinden op de website van de gemeente Leiden, 

via www.leiden.nl/leidenverandert  

De gemeente is op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur 

bereikbaar via telefoonnummer: 14071.

Colofon
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Bij het samenstellen is de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid nagestreefd. Toch kan de informatie in 

deze uitgave niet juist of onvolledig zijn. De gemeente 

Leiden is hiervoor niet aansprakelijk. Niets uit deze 

uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 

gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch door fotokopieën of enig andere 

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de gemeente Leiden.


