
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie dat bij het CIZ binnenkomt groeit gestaag. Eind 
juni waren ruim 8000 aanvragen binnen; ruim 5000 daarvan zijn toegewezen; circa 5% is 
afgewezen; de rest is nog in behandeling. De planning was dat het CIZ het proces van 
indicatiestelling rond 1 oktober zou afronden. De verwachting is dat dit nu later wordt, maar 
wel voor 1 januari 2021. Door de uitloop gaat nu extra aandacht uit naar twee mogelijke 
knelpunten: 

 

1. Zorgaanbieders weten soms nog niet óf zij straks Wlz-cliënten in huis zullen hebben en zo 
ja, hoeveel. Tegelijk moeten zij zich wel voor 1 augustus aanmelden bij het zorgkantoor als zij 
een Wlz-contract willen. Er wordt nu gekeken of er ruimte zit in die planning. Het advies aan 
zorgaanbieders is om hoe dan ook contact op te nemen met het zorgkantoor om de 
mogelijkheden te bespreken. Het vraagstuk speelt waarschijnlijk vooral bij kleine 
zorgaanbieders die mogelijk maar enkele Wlz-cliënten zullen hebben. Voor deze aanbieders 
bestaat overigens ook de mogelijkheid om als onderaannemer Wlz-zorg te gaan leveren.  
 
2. Zorgkantoren voeren met mensen die een pgb willen altijd eerst een gesprek voordat ze 
dat pgb toekennen. Als mensen pas laat hun indicatie krijgen, blijft er weinig tijd over om voor 
1 januari dat gesprek te voeren en het pgb te regelen. De oproep is in ieder geval om als je 
een pgb wilt ook snel de aanvraag voor de Wlz in te dienen, als je dat niet al gedaan hebt. 

Nieuwsbericht Wlz, 8 juni 2020 

In dit tweede nieuwsbericht over ggz naar de Wlz staat een aantal korte berichten en 
verwijzen we naar twee online bijeenkomsten die MIND op 18 juni en 2 juli heeft 
georganiseerd. 
 
 
 
De afgelopen weken is een aantal animatiefilmpjes gemaakt die cliënten op een 
laagdrempelige manier informatie geven over de mogelijkheden van de ggz in de Wlz. Er is 
een algemeen filmpje en er zijn aparte filmpjes voor mensen die nu beschermd wonen of 
mensen die nu in een kliniek wonen. Diverse ervaringsdeskundigen zijn betrokken geweest bij 
de ontwikkeling van de filmpjes. 
 
In overleg met MIND is de cliëntinformatie over ggz in de Wlz op de website van de overheid 
overzichtelijker en toegankelijker gemaakt: https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-
naar-wlz/clienten-en-naasten . Op deze site vind je ook de animatiefilmpjes. 
Het ministerie van VWS heeft deze maand een tweede nieuwsbrief Overgang van ggz-cliënten 
naar Wlz per 2021 uitgegeven. Deze nieuwsbrief is meer voor professionals en beleidsmakers: 
https://www.informatielangdurigezorg.nl/actueel/nieuwsbrieven/overgang-ggz-naar-
wlz/2020/nieuwsbrief-2-overgang-ggz-clienten-naar-wlz-per-2021.  
 
Bij vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht kun je contact opnemen met  
Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl. 
 
 

Voortgang indicatiestelling en voorbereidingen tot 1 januari 2020 
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Regiotafels 
 
In opdracht van het ministerie van VWS zijn vorig jaar in Nederland tien regiotafels ingericht 
om de overgang naar de Wlz goed voor te bereiden. Vanaf begin dit jaar zijn ook 
cliëntvertegenwoordigers voor deze regiotafels uitgenodigd. MIND heeft 18 juni jl. een online 
bijeenkomst georganiseerd voor cliëntdeelnemers aan regiotafels en voor mensen die 
interesse hebben om deel te gaan nemen. Voor een verslag van die bijeenkomst, zie link 
onderaan de pagina. 
Twee regiotafels hebben nog geen cliëntvertegenwoordiging:  Randstad Zuid (Rotterdam, 
Dordrecht) en Randstad Midden (Den Haag, Gouda, Leiden). Voor nog eens twee regiotafels 
geldt dat er ruimte is voor een extra cliëntvertegenwoordiger: Randstad Noord (Amsterdam) 
en Midden-Nederland (Utrecht, Amersfoort). MIND heeft aangeboden naar 
cliëntvertegenwoordigers voor deze regio’s op zoek te gaan. 

Gedwongen verhuizingen? 
 

De afspraak tussen alle partijen is dat bij de overgang naar de Wlz gedwongen verhuizingen 
zoveel mogelijk vermeden worden. Om gedwongen verhuizingen te voorkómen zijn twee 
zaken belangrijk:  
 
1. De zorgaanbieder moet een Wlz-contract met het zorgkantoor krijgen of moet als 
onderaannemer Wlz-zorg mogen aanbieden. In beide gevallen kan de zorgaanbieder het best 
zo snel mogelijk contact opnemen met het zorgkantoor, als dat niet al is gebeurd;  
 
2. De zorgaanbieder moet bereid zijn om Wlz-zorg op de bestaande locatie aan te bieden. Dit 
kan mis gaan als een zorgaanbieder aparte Wlz-locaties wil inrichten en mensen dwingt te 
verhuizen. Diverse aanbieders van beschermd wonen, waaronder Lister, hebben al 
aangekondigd dat zij Wmo-zorg en Wlz-zorg op locaties willen combineren, zodat mensen 
hun woonadres kunnen behouden. 
 
Heb je signalen dat er mogelijk toch gedwongen verhuizingen plaatsvinden, meld die dan aan 
ons: nic.vosdewael@wijzijnmind.nl of simone.melis@wijzijnmind.nl , aan de 
cliëntondersteuner in de eigen gemeente (https://www.clientondersteuning.co.nl/) of bij het 
Meldpunt Juiste Loket, 030-7897878, meldpunt@juisteloket.nl.  
 
 

Op 2 juli jl. heeft MIND een drukbezochte online bijeenkomst georganiseerd over kwaliteit in 
de ggz/Wlz. Er waren inleidingen van Jan Berndsen (bestuurder Lister), Tessa de Bruijn (ZN) en 
Mats Schillings (Zorgkantoor Zilveren Kruis) en Nic Vos de Wael (MIND).Tijdens de 
bijeenkomst zijn ook allerlei vragen over de ggz in de Wlz beantwoord.   
 
Voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomsten en bijbehorende presentatie, zie 
https://mindplatform.nl/dossiers/themas/online-bijeenkomsten-ggz-wlz 
Voor de Richtlijn Goede Zorg van Lister, zie https://www.lister.nl/wp-
content/uploads/2018/08/Richtlijn-Goede-Zorg-Lister.pdf.  
 

Online bijeenkomst over kwaliteit in de Wlz 
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