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16 deelnemers 

Deze uitwisselingsbijeenkomst is georganiseerd door MIND voor mensen die deelnemen aan een 

regiotafel ggz-wlz of die interesse hebben om in de toekomst hieraan deel te gaan nemen. Op 2 juli 

a.s. vindt een vervolgbijeenkomst plaats, opnieuw digitaal. Het thema is dan kwaliteit in de wlz. Deze 

tweede bijeenkomst zal vrij toegankelijk zijn, de uitnodiging hiervoor is breed verspreid. 

Inleiding 

Nic Vos de Wael houdt een korte inleiding. Hij vertelt dat cliënten- en familieorganisaties erg gepleit 

hebben voor toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten. Voor mensen met een zware en langdurende 

zorgvraag is de verwachting dat de Wlz meer kansen biedt voor goede kwaliteit van zorg en leven. 

Maar dat is niet vanzelfsprekend. Cliënten en naasten zullen actief betrokken moeten zijn en hun 

stem laten horen, zodat hun wensen leidend worden bij de inrichting van Wlz-zorg. 

De regiotafels zijn ingericht door het ministerie van VWS om de overgang van ggz naar de Wlz per 1 

januari 2021 goed voor te bereiden. Zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten en het CIZ zijn vanaf 

het begin in 2019 bij de regiotafels betrokken. Vertegenwoordigers van cliëntenraden zijn pas vanaf 

begin 2020 uitgenodigd om mee te doen. In sommige regio’s is nog altijd geen 

cliëntvertegenwoordiger aangesloten. Er zijn in totaal tien regiotafels die samen het hele land 

dekken. 

Ervaringen met deelname aan regiotafels 

De cliëntvertegenwoordigers die al deelnemen aan een regiotafel zijn positief over hoe ze daar 

ontvangen zijn. Ze waren welkom en kregen goed de ruimte om hun verhaal te doen. Ze hebben wel 

de ervaring dat ze een informatieachterstand hebben en dat er heel veel leesstukken besproken 

worden. Het is prettig om de vergaderingen voor te kunnen bereiden met andere 

cliëntvertegenwoordigers. Ook een gezamenlijke voorbereiding met de betreffende manager van de 

eigen instelling wordt als tip gegeven. 

Er zijn regiotafels waar nog niemand vanuit cliënt- of familieperspectief deelneemt. In andere 

gevallen is slecht één cliëntenraad vertegenwoordigd. Tot nu toe zijn alleen deelnemers geworven 

via de besturen van instellingen. Dit werkt kennelijk niet voldoende. MIND gaat contact opnemen 

met VWS en QConsult (het bureau dat de regiotafels organiseert) om te kijken hoe we in elke regio 

tot een goede vertegenwoordiging van cliënt- en familieperspectief kunnen komen. In sommige 

regio’s zijn platforms van raden actief die hierin een rol kunnen spelen.  

Een onderwerp dat in de regiotafels van mei aan de orde is geweest was het aantal aanvragen voor 

Wlz-indicaties bij het CIZ. Dat aantal was lager dan verwacht. Inmiddels is dat bij getrokken. Eind mei 

waren er circa 7000 aanvragen ingediend. Het CIZ verwacht er in totaal circa 16.000, waarvan 

waarschijnlijk circa 10.000 goedgekeurd zullen worden. Deelnemers geven aan dat het aanleveren 

van gegevens over de ziekte- en behandelgeschiedenis bij een aanvraag meer tijd kost dan vooraf 

verwacht. In de meeste gevallen regelt de zorginstelling de aanvraag; soms doet een cliënt dat zelf 

met hulp van een familielid of cliëntondersteuner. 



 Een praktisch onderwerp dat aan regiotafels is opgepakt is de samenwerking met gemeenten. Een 

goed voorbeeld is dat cliënten die een afwijzing van het CIZ krijgen direct papieren ontvangen 

waarmee ze verdere zorg en ondersteuning in de Wmo kunnen aanvragen. Aan de regiotafels zijn 

indicatietrajecten van de Wmo (gemeente) en Wlz (CIZ) ook op elkaar afgestemd, zodat mensen niet 

onnodig dubbel geïndiceerd worden.  

 

Hoe leeft de Wlz bij cliënten- en familieraden? 

De mate waarin cliënten- en familieraden bezig zijn met de Wlz verschilt behoorlijk. Voor veel raden 

geldt dat zij door de coronacrisis de afgelopen maanden niet of bijna niet hebben kunnen 

vergaderen. Bovendien was het voor hen moeilijk om contact met de achterban te onderhouden. 

Daarnaast heeft het lang geduurd voordat bepaalde informatie beschikbaar kwam. Het gaat om 

informatie van de overheid, van de zorgkantoren, maar ook van de eigen instelling. 

Informatievoorziening 

Het heeft lang geduurd voordat de informatiekaarten voor cliënten en naasten beschikbaar kwamen. 

Sommige mensen vinden de informatiekaarten nog niet duidelijk genoeg, te technisch. Het is goed 

dat daarom ook animatiefilmpjes worden ontwikkeld. Een aantal mensen vanuit cliënt- en 

familieperspectief  is hierbij betrokken en kijkt mee met de ontwerpen voor de filmpjes. 

Een belangrijke rol in de informatievoorziening is weggelegd voor de instellingen. Maar die wachten 

soms lang om hun eigen cliënten te informeren. Instellingen vinden dat zij zelf nog onvoldoende 

informatie hebben, bijvoorbeeld omdat zij eerst willen weten wat de tarieven voor Wlz-zorg zijn. 

Daarnaast zeggen sommige instellingen dat ze geen onrust willen zaaien bij cliënten en daarom zo 

lang mogelijk wachten met informeren. Die laatste redenering is onjuist, concluderen we. Juist 

informatie achterhouden zaait onrust. Het is wel belangrijk om tegelijk mantelzorgers goed te 

informeren en duidelijk te maken waar mensen terecht kunnen met vragen. Bij Leviaan heeft de 

ondersteuner van de cliëntenraad de functie van vraagbaak gekregen. Zij heeft kennis van de Wlz en 

is bovendien onafhankelijk en kan daarom goed naast de cliënt staan.   

Punten van zorg 

Een belangrijk punt van zorg is de onduidelijkheid over de financiële gevolgen voor cliënten die 

overgaan naar de Wlz. Verandert de eigen bijdrage? Cliënten weten vaak het antwoord niet, maar 

dat geldt ook voor medewerkers van hun instelling. Het CAK heeft een informatiekaart over de eigen 

bijdrage ontwikkelt en op de site van het CAK staat ook een rekenhulp. Toch is er behoefte aan meer 

informatie. Het voorstel is om hier een aantal persona’s voor te ontwikkelen; dat zijn portretten van 

denkbeeldige cliënten waarin mensen zich kunnen herkennen. Dit voorstel zal worden voorgelegd 

aan de communicatiemensen van VWS. 

Een ander zorgpunt blijft de dreiging dat cliënten gedwongen zullen moeten verhuizen. Landelijk is 

afgesproken dat gedwongen verhuizingen zoveel mogelijk voorkómen zullen worden, maar het is niet 

uit te sluiten dat het soms toch gebeurt. Het is belangrijk zorgaanbieders en zorgkantoren 

nauwlettend te volgen op dit punt. Zij zullen tijdig moeten aangeven wanneer er gedwongen 

verhuizingen dreigen. Voorstel is om dit te agenderen voor de komende serie regiotafels. 

Nog een ander zorgpunt is dat cliënten van de Wlz als verloren groep beschouwd zullen worden. Ook 

in de Wlz zijn altijd mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Er mag geen verschraling van de zorg 

optreden. De beschikbaarheid van voldoende mogelijkheden voor dagbesteding is daarbij van groot 



belang. Sommige deelnemers zien juist extra kansen voor dagbesteding in de Wlz. In het verleden is 

veel dagbesteding binnen instellingen afgebouwd, omdat het beter zou zijn om activiteiten in de 

samenleving te volgen. Dat geldt voor een bepaalde groep, maar voor een andere groep is de 

drempel te hoog om aan te sluiten bij algemene voorzieningen. Die laatste groep heeft dan niets 

meer te doen. Samengevat: het is in de Wlz belangrijk om te investeren in diverse vormen van 

dagbesteding, zowel in de wijk/samenleving als dichtbij en heel laagdrempelig. 

Kwaliteit 

De Nederlandse ggz (nieuwe naam van GGZ Nederland), Valente en MIND willen samen met Phrenos 

een kwaliteitskompas voor de langdurige ggz opstellen. In het voorstel daarvoor zullen eerst 

kernwaarden worden geformuleeerd en op basis daarvan kwaliteitscriteria. Dit voorstel wordt goed 

ontvangen, maar het is van groot belang dat cliënten- en familievertegenwoordigers hierbij vanaf het 

begin betrokken zijn. Hun ervaringen en inbreng is vaak heel anders dan die van professionals. 

Bovendien is belangrijk dat vooral op het niveau van de instelling een tweegesprek over kwaliteit 

ontstaat. Verder moeten cliënten en naasten invloed krijgen op de eisen die het zorgkantoor aan 

kwaliteit gaat stellen.Ten slotte is er het advies om goed te kijken naar wat in andere sectoren al 

ontwikkeld is, bijvoorbeeld de ouderenzorg of gehandicaptenzorg. De videobijeenkomst van 2 juli zal 

geheel in het teken van kwaliteit staan. 

Afsluiting en rondvraag 

Veel positieve reacties op deze bijeenkomst en complimenten voor de voorzitter: ‘ben wijzer 

geworden’, ‘goed om elkaar weer te zien en uit te wisselen’, ‘scheelt reistijd, ik had anders niet mee 

kunnen doen’. In het algemeen hebben aanwezigen de behoefte om vaker met andere cliënt- en 

familievertegenwoordigers uit te wisselen. Sommigen vinden het nog wel een gemis dat er geen 

fysieke ontmoeting kan plaatsvinden. 

De suggestie wordt gedaan om een volgende keer ook cliëntondersteuners Wlz uit te nodigen. Nu 

waren ook al cliëntondersteuners van Kernkracht en Basisberaad aanwezig. Kernkracht biedt ook 

cliëntondersteuning Wlz en het Basisberaad is onderdeel van Zorgbelang Inclusief, die dat ook doet. 

Tot slot zijn er twee hartenkreten: 

• Het gaat om kwaliteit van leven en een inclusieve samenleving. Daarvoor moeten we ons ook 

blijven inspannen voor een goede Wmo 

• Het is twee voor twaalf. Cliënten moeten nu echt weten waar ze terecht kunnen voor goede 

informatie en ondersteuning. 


