
Verslag online bijeenkomst over kwaliteit in de ggz-Wlz , 2 juli 2020 
 
Circa 80 personen nemen deel aan deze bijeenkomst. 
Alice Makkinga is voorzitter. 
Steven Makkink is moderator 
Er zijn inleidingen van Jan Berndsen (Lister) en van Tessa de Bruijn (ZN) en Matt 
Schillings (zorgkantoor Zilveren Kruis). 
Nic Vos de Wael houdt ook een korte inleiding en zorgt voor het verslag. 
 
Na een kort welkom en een inventarisatie waar iedereen vandaan komt (er zijn 
deelnemers uit heel Nederland) houdt Jan Berndsen een inleiding. Jan is bestuurder van 
Lister, een instelling voor begeleid en beschermd wonen in de regio Utrecht. 
 
Inleiding Jan Berndsen, Lister 
Jan geeft aan dat hij gemengde gevoelens heeft bij de openstelling van de Wlz voor ggz-
cliënten. Hij is verheugd dat een groep cliënten die intensieve zorg nodig hebben en die 
weinig kans hebben om grote stappen in hun herstel te zetten, nu een wettelijk recht op 
zorg krijgen. Dat zal hen rust en zekerheid geven. Tegelijk vindt hij het problematisch 
dat de Wlz levenslange zorg betekent. Mensen worden tot chronisch patiënt verklaard; 
er is dan weinig ruimte meer voor herstel en dromen over een betere toekomst. Zeker 
als het om jongen mensen gaat, die door de Wajong ook nog eens buiten het 
arbeidsproces vallen, is dat nogal schokkend. In de ggz wil je juist de boodschap brengen 
dat er altijd mogelijkheden voor groei en ontwikkeling zijn. 
De vrees van Jan is dat gemeenten niet meer investeren in mensen met ernstige 
psychiatrische problematiek en daarvoor naar de Wlz wijzen. En hij vreest dat sommige 
instellingen een tandje terug zetten als het gaat om investeren in deze groep. Voor  
gemeenten moet heel duidelijk zijn: er gaat slechts een kleine groep mensen naar de 
Wlz; vanuit de Wmo blijven jullie verantwoordelijk voor de overige mensen met een 
langdurige ondersteuningsbehoefte. 
 
Bij Lister zullen naar verwachting circa 220 van de 600 cliënten beschermd wonen de 
overstap naar de Wlz maken. De visie op wonen en zorg blijft ongewijzigd : ‘Het leven is 
meer dan Lister, het gaat uiteindelijk om kwaliteit van leven.’ Er zijn geen plannen om 
gescheiden woonvormen in te richten voor Wmo- en Wlz-cliënten. Jan vraagt zich af hoe 
andere aanbieders dat zullen doen. 
Lister toetst bij bewoners hoe het met hun herstel gaat door regelmatig een vragenlijst 
af te nemen met 40 vragen over alle levensgebieden. De vragenlijst is gebaseerd op de 
‘herstelschaal’, een instrument dat nog niet helemaal gevalideerd is, maar dat in de 
praktijk goed werkt. Wat Jan betreft worden zorgaanbieders straks door zorgkantoren 
verplicht om dit soort instrumenten voor herstel te gebruiken. 
 
Jan is geen voorstander van een Wlz-indicatie die levenslang geldig blijft. Het zou beter 
zijn om indicaties voor drie of vijf jaar af te geven en na die periode met de cliënt zelf, de 
begeleider, de naasten en een ervaringsdeskundige een evaluatiemoment in te lassen. 
Naar zijn idee zou het onderzoek voor toegang tot het Wlz ook nog wat grondiger 
mogen. Nu kan het CIZ alleen een indicatie voor levenslang afgeven en wordt bij twijfel 
de aanvraag voor Wlz afgewezen. 
 



Een winstpunt in de Wlz is volgens Jan dat de woonzorgaanbieder meer toezicht krijgt 
op de kwaliteit van de behandeling. Dat geeft mogelijkheden om met de cliënt regie te 
voeren over wie er behandelt en wat de inhoud van de behandeling moet zijn. De 
behandeling kan dan beter aansluiten op de herstelgerichte aanpak in de begeleiding. 
Het biedt ook een kans om onderbehandeling tegen te gaan. Als voorbeeld geldt de 
somatische screening bij mensen met psychose die nu in heel veel gevallen niet wordt 
toegepast. 
 
Basis voor het kwaliteitsbeleid van Lister is de Richtlijn Goede Zorg: 
https://www.lister.nl/wp-content/uploads/2018/08/Richtlijn-Goede-Zorg-Lister.pdf.  
 
Presentatie zorgkantoren door Tessa de Bruijn (Zorgverzekeraars Nederland) en 
Mats Schilling (Zilveren Kruis) 
 
Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de inkoop van Wlz-zorg. Daarbij hanteren zij 
kwaliteitscriteria. In afwachting van een nieuw kwaliteitskader hebben zorgkantoren 
een voorlopige lijst met kwaliteitsuitgangspunten vastgesteld: 
https://www.informatielangdurigezorg.nl/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-
wlz/publicaties/voorlopige-kwaliteitsuitgangspunten-ggz-in-wlz. 
 
Zorgkantoren hebben toegezegd dat zij zich inspannen om continuïteit van wonen bij de 
overgang naar de Wlz mogelijk te maken. Dit betekent dat instellingen waar mensen nu 
verblijven in 2021 ook Wlz-zorg moeten kunnen aanbieden. Zorgaanbieders die een 
Wlz-contract willen kunnen zich tot uiterlijk eind juli 2020 aanmelden bij het 
zorgkantoor. Zorgaanbieders die geen Wlz-contract willen of krijgen kunnen eventueel 
als onderaannemer toch Wlz-zorg aanbieden. Zorgkantoren zien het als hun taak om 
hierover met instellingen mee te denken. 
 
Voor cliënten hebben zorgkantoren de belangrijke rol om advies en ondersteuning te 
geven bij de invulling van hun Wlz-zorg. Dat doen zorgkantoren zelf; dat doen ze ook 
met cliëntondersteuners die door het zorgkantoor worden ingekocht. Iedereen met een 
Wlz-indicatie kan aanspraak maken op zo’n onafhankelijke cliëntondersteuner. De rol 
van zorgkantoor wordt per regio ingevuld door één zorgverzekeraar. Dit kan een andere 
zorgverzekeraar zijn dan de zorgverzekeraar waarbij je verzekerd bent voor je gewone 
ziektekosten. 
 
Als mensen een Wlz-indicatie hebben kunnen ze die ook verzilveren met een 
persoonsgebonden budget. Het zorgkantoor beoordeelt of iemand daarvoor in 
aanmerking komt. Alleen mensen met een ggz-Wlz-profiel 5 kunnen nooit een pgb 
krijgen. 
 
Zoals gezegd hanteren zorgkantoren nu nog voorlopige kwaliteitscriteria. Ze gaan 
hierover in gesprek met de zorgaanbieder. In principe is dit altijd een driegesprek 
waarbij ook vertegenwoordigers van cliënten en/of naasten betrokken zijn. 
Cliëntenraden hebben hier dus een belangrijke rol. 
 
Mats Schilling vindt  – net als Jan Berndsen – een belangrijk winstpunt van de Wlz, dat 
woonbegeleiding en behandeling integraal moeten worden aangeboden en veel beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. De behandeling wordt nu onderdeel van een veel 
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breder pakket aan hulp ten behoeve van kwaliteit van leven. Uit de 
kwaliteitsuitgangspunten blijkt dat zorgkantoren ook in de Wlz waarde hechten aan 
herstelgerichte zorg. Andere kwaliteitsuitgangspunten hebben betrekking op de 
deskundigheid van het personeel, de kwaliteit van het gebouw en de organisatie. 
 
Inleiding Nic Vos de Wael, MIND 
Nic Vos de Wael van MIND belicht het onderwerp kwaliteit vanuit cliëntperspectief. Hij 
onderscheidt twee invalshoeken: 1. Een formeel kwaliteitskader dat omschrijft aan 
welke kwaliteitseisen Wlz-zorg minimaal moet voldoen. Zorgkantoren kunnen dit kader 
gebruiken bij hun zorginkoop; de inspectie (IGJ) bij hun toezicht op de kwaliteit van 
zorg. 2. Een brede beweging voor betere kwaliteit van zorg in de langdurige ggz, zowel 
binnen als buiten de Wlz. Dit gaat meer om een cultuuromslag die alle betrokken 
partijen samen moeten vormgeven: cliënten, naastbetrokkenen, hulpverleners, 
bestuurders, financiers, toezichthouders.  
Het is van belang beide invalshoeken te verbinden.  
 
De Nederlandse ggz (vroeger GGZ Nederland) heeft in overleg met Valente en MIND een 
voorstel gemaakt voor de ontwikkeling van een kwaliteitskompas. Volgens het voorstel 
moet je eerst een aantal fundamentele kernwaarden ontwikkelen voor kwaliteit van 
leven in de langdurige ggz. Vandaaruit kun je kwaliteitscriteria ontwikkelen en 
vervolgens praktische acties om kwaliteit van de zorg in de praktijk te verbeteren. Over 
dit voorstel moet de komende maanden beslist worden.  
 
In afwachting van het kwaliteitskompas heeft MIND met een aantal 
ervaringsdeskundigen al een eerste, zeer voorlopige inventarisatie gemaakt van 
kernwaarden: 

• Erkenning van wat er met je gebeurd is. Aandacht en respect voor jouw 
levensgeschiedenis die jou gemaakt heeft tot wie je bent. 

• Zeggenschap over je eigen leven. 
• Herstel en ontwikkeling. Er is altijd perspectief op ontwikkeling, waarbij de cliënt 

het tempo en de richting bepaalt.  
• Inclusiviteit en normalisering. Cliënten zijn allereerst burgers en participeren 

volwaardig in de samenleving.  
• Presentie. Persoonlijke hulpverlening op basis van nabijheid. 
• Triadisch. De zorg krijgt vorm in een gelijkwaardig proces tussen cliënt, 

hulpverlening en familie/naasten. 
Het is zoals gezegd een zeer voorlopige lijst, vooral bedoeld om het denken en de 
discussie op gang te brengen. Reacties zijn dan ook meer dan welkom. 
 
Vragen en discussie 
Is zelfstandig wonen in de Wlz een mogelijkheid? Dat is mogelijk. Met een pgb of met een 
zogenoemd Volledig Pakket Thuis (vpt). 24 uur zorg in de nabijheid moet dan wel 
geregeld zijn. Bij een vpt verzorgt de aanbieder alle zorg en ondersteuning, maar niet de 
huisvesting. 
 
Wie ziet toe op kwaliteit bij een persoonsgebonden budget? Dit is in eerste instantie de 
budgethouder zelf, want die koopt zelf de zorg in en sluit een contract af met de 
zorgaanbieder. Zorgkantoren hebben wel afdelingen om te controleren op eventuele 
fraude met pgb’s. Berichten over fraude met pgb’s zijn de afgelopen jaren regelmatig in 



het nieuws geweest. Tessa de Bruijn benadrukt dat met pgb’s vaak ook heel goede zorg 
verleend wordt. Diverse wooninitiatieven die door ouders zijn opgezet zijn hiervan een 
voorbeeld. Overigens draaien niet alle wooninitiatieven op pgb’s; sommige bieden zorg 
in natura. 
Bij een pgb-ggz in de Wlz geldt dat een gewaarborgde hulp verplicht is. Dat is iemand die 
namens de cliënt de zorg inkoopt, de administratie verzorgt en financiën afhandelt. De 
cliënt kan zelf kiezen wie deze rol vervult. Als er een wettelijk vertegenwoordiger is 
kiest die een persoon of vervult deze zelf de rol van gewaarborgde hulp.  
 
Diverse deelnemers vinden het een slecht idee om Wlz-indicaties voor drie of vijf jaar af 
te geven. Dan krijg je toch weer de onzekerheid dat jouw indicatie misschien afloopt en 
je zorg wegvalt. Dat zaait onrust. Het is belangrijk om regelmatig de zorg te evalueren en 
bij te stellen, maar wel met behoud van recht op Wlz-zorg. Als iemand echt uit de Wlz 
wil, kan hij of zij nog altijd een herindicatie bij het CIZ aanvragen. 
Daartegenover wordt gesteld dat veel mensen nu helemaal niet in de Wlz komen, omdat 
niet bewezen kan worden dat hun zorgvraag blijvend is. Zij zouden misschien wel in 
aanmerking komen als het CIZ indicaties van drie of vijf jaar zou mogen afgeven. Het gat 
tussen een jaarlijkse indicatie voor de Wmo of levenslang Wlz is nu wel erg groot. 
 
Er is wel overeenstemming dat principes van herstel en ontwikkeling in de Wlz leidend 
moeten blijven. De Wlz zelf is niet het probleem, maar de beeldvorming rond de Wlz, 
alsof het een eindstation zou zijn zonder enige mogelijkheid voor ontwikkeling. 
Voor gemeenten moet de boodschap heel duidelijk zijn: mensen in de Wlz zijn en blijven 
jullie burgers.  
 
Diverse deelnemers geven aanvullingen op de kernwaarden: 

• Zelfbeschikking, autonomie 
• Herstelgericht, persoonlijke groei,  
• Cursussen en trainingen kunnen volgen 
• Veiligheid en rust die de Wlz bieden blijven combineren met het recht op 

persoonlijke ontwikkeling. 
• Passende zorg dichtbij familie en naasten regelen en geen gedwongen 

verhuizingen 
• Continuïteit in hulpverleningscontact/begeleiding 
• professionele zorg 

 
Het zou goed zijn om een gemeenschappelijk kwaliteitskader voor alle doelgroepen te 
hebben, dus ook VG en Verpleging en Verzorging. Want in instellingen wonen mensen 
vaak samen. Daar bovenop kun je dan specificeren per doelgroep. 
 
Er zijn veel zorgen over de inkomenspositie van mensen in de ggz. Kosten voor 
levensonderhoud stijgen; tandarts en fysiotherapeut moet je zelf betalen. Armoede is 
een probleem en staat meedoen in de weg.  
Wat meedoen ook belemmert is dat mogelijkheden voor dagbesteding in de loop der 
jaren vaak zijn afgenomen. 
 
Een selectie van vragen en opmerkingen in de chat tijdens de videobijeenkomst 



Er is hoop dat in de Wlz meer mogelijkheden komen voor duurzame behandeling. In de 
Zorgverzekeringswet is vaak sprake van korte behandeltrajecten die ook niet altijd goed 
op elkaar aansluiten. 
 
Is het mogelijk dat zorgaanbieders meer geld krijgen voor Wlz-zorg dan voor Wmo-zorg 
en dat zij dan extra veel cliënten in de Wlz proberen te krijgen? Dat is niet uit te sluiten. 
 
Als je verhuist naar een regio met een ander zorgkantoor, heb je dan opnieuw een Wlz-
indicatie nodig? Nee, de indicatie neem je altijd mee. 
 
Als er ook sprake is van een verstandelijke beperking, wat is dan voorliggend? Het CIZ 
beoordeelt het geheel en bepaalt op basis daarvan of iemand een VG-profiel of een ggz-
profiel krijgt.  
 
Is de Wlz ook toegankelijk voor mensen met een dubbele diagnose? Ja, niet de diagnose 
is bepalend, maar de (blijvende) behoefte aan zorg en ondersteuning. 
 
Een knelpunt bij Wlz-aanvragen is dat BW-instellingen soms lang moeten wachten op de 
informatie van de behandelaar die met de aanvraag meegestuurd moet worden. 
 
Cliëntondersteuners kunnen helpen bij keuzeafweging voor de Wlz en de formele 
aanvraag.  Maar de cliëntondersteuners zijn op de website van de gemeente vaak niet 
goed te vinden. Een landelijke website voor mensen die op zoek zijn naar 
cliëntondersteuning is www.clientondersteuning.co.nl.  
 
Kun je betaald werk doen in de Wlz? Dat kan in principe. In de praktijk zijn veel mensen 
afhankelijk van WAJONG of Participatiewet. Los van de Wlz zouden meer werkplekken 
voor mensen uit de ggz gecreëerd moeten worden. 
 
Er is een rapport verschenen over wachttijden in beschermd wonen: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/08/wachtlijsten-
beschermd-wonen. 
 
 
Afsluiting 
Alice Makkinga sluit de bijeenkomst af. Diverse deelnemers spreken hun waardering uit 
voor deze bijeenkomst en danken Alice. 
Er komt een verslag van de bijeenkomst. Daarnaast zal MIND binnenkort een nieuwe 
nieuwsbrief uitbrengen. Bijna alle belangrijke informatie over ggz in de Wlz is 
bovendien te vinden op de website van de overheid: 
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz.  Daar is ook een aparte pagina 
te vinden met cliëntinformatie. 
MIND heeft het voornemen om in september een nieuwe videobijeenkomst over de Wlz 
te organiseren. 
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