Hulp of advies nodig over

Eén aanspreekpunt

opvoeding van uw kind,

Voorheen moest u met uw vragen op het gebied

omgaan met geld,

van zorg, opvoeding en inkomen naar verschillende

dagbesteding, zelfstandig

plaatsen. Dat wil de gemeente Nuenen niet meer.

blijven wonen, vrijwilligers-

Bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)

werk of mantelzorg? Dan

heeft u één aanspreekpunt. Samen met deze vaste

is er in Nuenen één plaats

medewerker kijkt u naar uw situatie en zorgvraag.

voor al uw vragen:
het Centrum

Ondersteuning op maat

Maatschappelijke

Met de medewerker van het CMD bespreekt u wat

Deelname (CMD).

u zelf of met behulp van familie, vrienden, buren
en kennissen kunt doen. Lukt het niet om uw
problemen zelf of met uw omgeving op te lossen?
Dan ondersteunt het CMD u. Bijvoorbeeld bij het
bekijken van de mogelijkheden van dagbesteding
of een woningaanpassing. Heeft u specialistische hulp nodig? De medewerkers van het CMD,

Adres
Telefoon
E-mail

Berg 22c
040-2831675
cmd@nuenen.nl

Open
maandag t/m donderdag
8.30-16.00 uur en
vrijdag 08.30-12.30 uur

die goede contacten hebben met gespecialiseerde
hulpverleners zoals jeugd- en thuiszorginstellingen,
begeleiden u graag.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk voor alle vormen van
jeugd- en opvoedhulp met uitzondering van
langdurige, zeer intensieve zorg. Vragen? U
kunt terecht bij het Centrum Maatschappelijke

Jeugdhulp

Deelname (CMD).
Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente?
•

Ambulante jeugdhulp (jeugdhulp die in de thuissituatie
geboden wordt)

•

Dagbehandeling, begeleiding, behandeling met verblijf

•

Geestelijke gezondheidszorg

•

Gesloten jeugdzorg

•

Aanpak van kindermishandeling

•

Jeugdbescherming

•

Jeugdreclassering

Wat blijft hetzelfde?
•

Wie nu jeugdhulp krijgt, houdt dezelfde zorg in het overgangsjaar 2015, behalve als de indicatie in 2015 afloopt.

•

Bij minder zware dyslexie blijft de ondersteuning via school
bestaan.

Wat verandert er in 2015?
•

Een medewerker van het CMD maakt samen met het gezin een plan.

•

Medewerkers van het CMD kunnen naast artsen en specialisten
ook doorverwijzen naar jeugdhulp.

•

Het persoonsgebonden budget (Pgb) blijft bestaan, maar de
zorgverlening wordt samen met u opnieuw beoordeeld.

