
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuwsbericht Wlz, 8 juni 2020 

In dit nieuwsbericht praten we je bij over ontwikkelingen rond ggz en de Wet langdurige zorg 
(Wlz). Het nieuwsbericht is bedoeld voor cliëntenraden, familieraden en andere cliënt- en 
familievertegenwoordigers. 
De afgelopen tijd heeft voor bijna iedereen in het teken van corona gestaan. We krijgen 
berichten van nogal wat cliënten- en familieraden dat zij de afgelopen periode soms weinig 
hebben kunnen doen, bijvoorbeeld omdat zij de middelen niet hadden om op afstand te 
vergaderen. Andere raden zijn de afgelopen tijd juist heel druk geweest, maar hun aandacht 
lag begrijpelijk vooral bij de gevolgen van corona en de coronamaatregelen. Maar ondanks de 
coronacrisis gaan de voorbereidingen op de Wlz gewoon door. De komende tijd willen we je 
in een aangepaste vorm blijven informeren: 

- we zullen regelmatig een nieuwsbericht over ggz en Wlz uitbrengen 
- op 18 juni organiseren we een videobijeenkomst voor cliëntenraadsleden die ook 

deelnemen aan regionale overleggen over de Wlz. Deze mensen hebben daarvoor 
inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

- Op 2 juli organiseren we een videobijeenkomst over zorginkoop en kwaliteit in de Wlz. 
De uitnodiging hiervoor ontvang je gelijktijdig met dit nieuwsbericht. 

 
Verder op in dit nieuwsbericht geven we een overzicht van informatie die voor cliënten en 
naasten beschikbaar is. Voor belangenbehartigers is ook de nieuwsbrief interessant die het 
ministerie van VWS in mei heeft uitgebracht: 
https://www.informatielangdurigezorg.nl/actueel/nieuwsbrieven/overgang-ggz-naar-
wlz/2020/nieuwsbrief-1-–-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. 
 
 

Hoewel de Wlz pas in 2021 opengaat voor ggz-
cliënten, vinden dit jaar al de indicatiestellingen 
plaats. Dit gebeurt door het CIZ. Medewerkers van het 
CIZ beoordelen aanvragen voor de Wlz en beslissen 
wie wel en geen toegang krijgt. Het CIZ heeft een 
planning gemaakt om de indicatiestellingen gespreid 
over het jaar 2020 te kunnen doen. Daarbij is een 
schatting gemaakt van het totaal aantal cliënten dat 
een aanvraag zal doen. Uit cijfers van april bleek dat 
het aantal aanvragen voor de Wlz achter liep bij de 
verwachting. Dit is slechts voor een deel te verklaren 
door de coronacrisis. Een andere  verklaring is dat een 
aanvraag doen en de bijbehorende documenten 
verzamelen meer tijd kost dan verwacht. En nog een 
andere verklaring is dat zorgaanbieders gewacht 
hebben totdat er meer bekend is over de tarieven in 
de Wlz. In de praktijk is het meestal de zorgaanbieder 
die deze aanvraag namens de cliënt regelt. Het CIZ is 
met zorgaanbieders in gesprek gegaan om te kijken 
hoe het aantal aanvragen opgevoerd kan worden.   

Dat lijkt te werken, inmiddels zijn ruim 5000 aanvragen 
ingediend. De indicatiestelling zelf gaat nog steeds zoals 
gepland, maar met één belangrijk verschil: als het CIZ 
aanvullend onderzoek wil doen, zal dat vaak gebeuren 
door telefoongesprekken of beeldbellen met de cliënt 
en dus niet in een persoonlijk gesprek. In verband met 
corona is het CIZ nog terughoudend met face-to-face- 
ontmoetingen. De verwachting is nog steeds dat in 
2020 alle  aanvragen kunnen worden beoordeeld. 
MIND vindt het heel belangrijk dat de indicatiestelling 
zorgvuldig gebeurt, zodat mensen niet om oneigenlijke 
redenen worden afgewezen of juist toegelaten tot de 
Wlz. MIND heeft binnenkort een afspraak met het CIZ 
om de ervaringen met indicatiestelling tot nu toe uit te 
wisselen.  
 
Heb je al ervaringen met indicatiestelling voor de Wlz? 
Dan horen we die graag. Zowel goede als slechte 
ervaringen, en alles ertussenin, zijn welkom! 

 

Aanvragen en indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) 
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Fase Wie Datum 

Publicatie landelijk inkoopkader Zorgkantoor 29 mei 2020 

Indienen van vragen t.b.v. Nota 
van Inlichtingen 

Zorgaanbieder Uiterlijk 15 juni 
2020 

Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 26 juni 2020 

Inschrijving nieuwe en bestaande 
zorgaanbieders 

Zorgaanbieder Vanaf 1 juli t/m 
31 juli 2020 
17.00 uur 

Mogelijkheid tot gesprek over 
contractering en voorwaarden 

Zorgkantoor/Zorgaanbieder Uiterlijk 2 
oktober 2020 
afgerond 

Voorlopige contractering 
(eenjarige of meerjarige 
overeenkomst) 
  

Zorgkantoor 23 oktober 2020 

Definitieve contractering en 
indiening budgetformulier bij NZa 

Zorgkantoor 15 november 
2020 

Toelichting:  
Eind mei publiceren de zorgkantoren hun inkoopbeleid voor 2021. De basis van dat beleid is landelijk 
vastgesteld; elk regionaal zorgkantoor geeft daar vervolgens een nadere invulling aan. Na de publicatie van het 
inkoopbeleid kunnen zorgaanbieders eerst informatieve vragen stellen die door de zorgkantoren beantwoord 
worden. Dat gebeurt in juni. In de maand juli moeten zorgaanbieders die Wlz-zorg willen aanbieden zich 
inschrijven bij het zorgkantoor. Het is vooral van belang dat zorgaanbieders die tot nu toe geen Wlz-zorg 
aanbieden zich op tijd melden. Daarna beginnen de contractbesprekingen. Die gaan over geld, maar ook over 
wat de zorgaanbieder voor dat geld moet leveren. Tijdens die besprekingen kunnen ook afspraken gemaakt 
worden over kwaliteit van de zorg. Maar raden kunnen ook eerder contact opnemen met het zorgkantoor om 
hun wensen voor kwaliteit van zorg te bespreken.  

 
 
 
 
 

Als een instelling Wlz-zorg wil aanbieden, dan moet het zorgkantoor die zorg inkopen. Een van de 
taken van zorgkantoren is dat zij letten op de kwaliteit van de zorg. Het zorgkantoor voert hierover 
gesprekken met de zorgaanbieder. Als het goed is, worden cliëntenraden en familieraden hierbij 
betrokken. Raden kunnen ook zelf het initiatief nemen om hun wensen voor kwaliteit van zorg onder 
de aandacht te brengen bij zorgkantoren.  
In een volgend nieuwsbericht en tijdens de videobijeenkomst van 2 juli zullen we uitgebreid ingaan op 
de kwaliteit van zorg. Nu informeren we je over de planning van de zorginkoop. Die is belangrijk om te 

weten wanneer je als cliënten- of familieraad invloed kunt uitoefenen.  
 

Zorginkoop en kwaliteit 
 

Heeft jouw raad al contact met het zorgkantoor gehad over 
kwaliteit? We horen graag je ervaringen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionale tafels 
 
Om de overgang naar de Wlz voor te bereiden heeft de overheid tien regionale tafels ingericht. De 
regionale tafels zijn in 2019 al gestart. Vanaf 2020 zijn ook cliëntenraden hiervoor uitgenodigd, maar 
in nog niet in elke regio zijn ze aangesloten. De uitnodigingen zijn verstuurd via de besturen van de 
instellingen, dus daar kunnen cliënten- en familieraden ook informatie inwinnen. 
Andere deelnemers aan de regiotafels zijn zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten en het CIZ. 
Vanwege de coronacrisis zijn de bijeenkomsten van regiotafels in april komen te vervallen. Daarvoor in 
de plaats is een serie digitale vergaderingen gehouden in de tweede helft van mei. De volgende serie 
bijeenkomsten zal plaatsvinden na de zomervakantie. 
Onderwerpen die in de regiotafels aan de orde komen zijn onder meer: aanmelden van cliënten voor 
de Wlz; afstemming indicatietrajecten Wmo en Wlz; informatievoorziening en ondersteuning cliënten. 
 
Op 18 juni organiseren we een videobijeenkomst waarin cliëntvertegenwoordigers aan de regiotafels hun 
ervaringen kunnen uitwisselen. Mensen die nog niet deelnemen aan een regiotafel, maar wel geïnteresseerd 
zijn kunnen zich ook aanmelden bij Steven Makkink, steven.makkink@wijzijnmind.nl.   

 

Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 
 
Het is van groot belang dat Cliënten en naastbetrokkenen goed geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden van de Wlz. De instellingen spelen hier een grote rol in. Daarnaast is er landelijke 
informatie beschikbaar, waarvan we hier een overzicht geven. 

 

Algemene informatie over ggz en de Wlz staat op de website Informatie langdurige zorg van de 
overheid: https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz.  
Er is een aparte pagina met informatie voor cliënten en naasten. MIND overlegt momenteel met het 
ministerie van VWS hoe de website nog beter toegankelijk voor cliënten kan worden.  Op de website 
staan nu de volgende informatiekaarten voor cliënten en naasten: 
Algemene uitleg over de overgang van de ggz naar de Wlz 
Het aanvragen van een indicatie en het proces erna 
Wat verandert er voor mensen die beschermd wonen 
Wat verandert er voor mensen met een ggz B-indicatie 
Wat verandert er voor mensen met verblijf + behandeling vanuit de Zvw 
Wat verandert er voor mensen met een persoonsgebonden budget (Pgb) 

 

Op basis van de informatiekaarten worden ook nog eens vier animatiefimpjes gemaakt die 
waarschijnlijk begin juni gereed zijn.  

 

Per Saldo heeft voor pgb-houders een filmpje ontwikkeld dat op Youtube staat: 
https://www.youtube.com/watch?v=AM0WU62Yrl8 . Dit filmpje gaat in op de verschillen tussen een 
pgb in de Wmo en een pgb in de Wlz. 

 

Het CAK heeft een apart factsheet gemaakt over de eigen bijdrage in de Wlz voor ggz-cliënten:  
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-
wlz/publicaties/eigen-bijdrage-ggz-wonen-cak. Bovendien is er een rekenhulp waarmee je de 
verwachte eigen bijdrage voor 2021 kunt berekenen: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-
bijdrage-rekenhulp.  
Bij mensen in beschermd wonen bestaan veel vragen over het verschil tussen de eigen bijdrage in de 
Wmo en in de Wlz. De eigen bijdrage in de Wlz wordt in het algemeen op dezelfde wijze berekend  als 
in de Wmo. Dat betekent dat die eigen bijdrage in principe gelijk is. Maar het is altijd goed dit te 
checken bij je zorgaanbieder of bij een onafhankelijk cliëntondersteuner. Je kunt ook bovengenoemde 
rekenhulp raadplegen.  

 

Op de site van de overheid staat ook een Q+A-lijst, ofwel een lijst van veel gestelde vragen en 
bijbehorende antwoorden: https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-
wlz/professionals/veelgestelde-vragen.  
NB: Heb je belangrijke vragen die nog niet op die lijst staan, laat het ons weten. Dan proberen wij die 
toe te voegen, uiteraard met de passende antwoorden. 

 

Voor advies en ondersteuning kunnen cliënten en naastbetrokkenen een beroep doen op een 
cliëntondersteuner in de eigen gemeente (https://www.clientondersteuning.co.nl/) of bij het 
Meldpunt Juiste Loket, 030-7897878, meldpunt@juisteloket.nl.  
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