
Bericht aan 
- Regionale ambtenaren MO/BW 
- Regionale toegangsmedewerkers MO/BW 
- Planners toegang MO/BW Apeldoorn 
- Alle gecontracteerde aanbieders MO/BW 
- Onafhankelijke cliëntondersteuners (via MEE) 
- Alle geadresseerden nieuwsbrief Toegang Wlz 

 
Tevens bestemd voor de infomail aan de toegang in Apeldoorn 
En de basis voor het informeren van cliënten door een van bovengenoemde professionals 
 

Vertraging toekenning van aanvragen Wlz-indicaties door CIZ 
 
Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een indicatie 
op psychische grondslag. Hierdoor stromen veel Beschermd Wonen cliënten uit de Wmo door naar 
Beschermd Wonen in de Wlz met een GGZ-W profiel1. Vanaf 1 januari 2020 kon hiervoor een Wlz 
aanvraag worden ingediend bij het CIZ. Het was de bedoeling dat alle Wlz aanvragen vóór 1 oktober 
2020 zouden zijn ingediend en uiterlijk vóór eind 2020 zouden zijn beoordeeld door het CIZ.  
Echter, hier in is vertraging ontstaan.  
 
Grote toestroom aanvragen 
De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat er veel meer aanvragen bij het CIZ zijn ingediend dan men 
had verwacht. Hierdoor kan een deel van de aanvragen niet voor 1 januari 2021 worden afgerond. 
 
Overgangsperiode 
De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in 
gevaar komen. Het ministerie van VWS maakt samen met betrokken partijen, zoals gemeenten en 
zorgkantoren afspraken om deze overgangsperiode goed te organiseren. Aan de gemeenten is 
gevraagd om de zorg voor cliënten waarvan de CIZ-aanvraag op 1-1-2021 nog niet is afgehandeld  
te blijven financieren totdat deze wel is afgehandeld. Hiervoor zijn op 7 december 2020 landelijke 
richtlijnen en wijze van verrekenen gepubliceerd. Onderstaand geven wij een toelichting hoe dat in de 
regio Oost-Veluwe wordt opgepakt en welke actie dit vraagt van cliënten, aanbieders en gemeenten. 
 
Voor de landelijke richtlijnen en afspraken zie: 
https://www.informatielangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/2020/12/7/overgangswerkwijze-wlz-indicaties-
ggz-na-1-januari-2021 
 
Cliënten die het betreft moeten worden gemeld in Apeldoorn 
Vanuit Oost-Veluwe zijn we bereid de zorg ook na 1 januari 2021 tijdelijk te blijven financieren mits 
duidelijk is dat de Wlz aanvraag bij het CIZ op tijd, correct en volledig is ingediend en de vertraging toe 
te schrijven is aan de verwerkingstijd bij het CIZ. Wij vragen aanbieders daarom in de 1e week van 
januari 2021 aan ons te melden voor welke specifieke cliënten de financiering vanuit de Wmo tijdelijk 
moet doorlopen en wat de reden is van de ontstane vertraging. Dit geldt zowel voor het gebruik van 
maatwerk (regionale raamovereenkomst) als algemene voorzieningen (subsidie lokale gemeenten). 
Mogelijk dat gemeenten van het CIZ ter controle een overzicht krijgen van Wlz aanvragen die op  
1 december 2020 niet zijn afgehandeld. Aan zorgkantoren is een overzicht gevraagd van cliënten die 
wel een CIZ-indicatie hebben op 1 december 2020 maar waarvan de zorgtoewijzing nog niet rond is. 
 
Tijdelijke verlenging Dagbesteding Algemene Voorziening 
Een deel van de cliënten Beschermd Wonen die in aanmerking komt voor de Wlz maakt gebruik van 
dagbesteding in de vorm van een algemene voorziening met subsidie van de gemeente. Zodra de 
verzilvering in de Wlz start zal de financiering van de gemeente voor deze cliënten stoppen. Immers, 
de Wlz levert een totaalpakket aan zorg en ondersteuning. Voor wie dat nodig is zal een CIZ-indicatie 
mét dagbesteding worden afgegeven. Aanbieders kunnen over de financiering van de dagbesteding 
afspraken maken met het zorgkantoor.  
  

 
1 Cliënten met een GGZ W = wonen-profiel komen doorgaans vanuit de Wmo naar de Wlz. Daarnaast kunnen cliënten vanuit de 
ZVW doorstromen naar de Wlz, meestal is er dan sprake van een GGZ-B = behandelingsprofiel. 



 
Vanwege de vertraging zal de Wmo-financiering echter nog moeten doorlopen totdat de 
zorgtoewijzing door het zorgkantoor rond is. De aanbieder moet hierover specifieke financiële en 
organisatorische afspraken maken met de gemeente die de algemene voorziening subsidieert.  
 
In Apeldoorn zullen met aanbieders voor deze verlengingsperiode tariefafspraken worden gemaakt en 
zal gewerkt worden met facturering op clientniveau. Voor het maken van tariefafspraken zal in januari 
2021 met de desbetreffende aanbieders contact worden opgenomen. De huidige subsidieverlening 
voor deze cliënten zal dus niet worden verlengd maar aflopen per 31-12-2020. Aanbieders kunnen de 
cliënten waarvoor verlenging nodig is in Apeldoorn melden op het emailadres toegangwlz@apeldoorn. 
 
Voor dagbesteding in een algemene voorziening die door een van de regiogemeenten wordt 
gefinancierd moet de aanbieder afspraken maken met de desbetreffende regiogemeente.  
 
Cliënten in de Wlz komen niet in aanmerking voor een Wmo-gefinancierde dagbesteding. Ook niet 
voor “Werkt Mee”. De Basisontmoetingsplekken in Apeldoorn staan voor de ontmoetingsactiviteiten 
open voor alle inwoners, ook met een Wlz-indicatie. Voor het beleid in de regiogemeenten kunnen 
aanbieders contact opnemen met de desbetreffende regiogemeente. 
 
Tijdelijke verlenging Wmo beschikking maatwerk (inclusief dagbesteding maatwerk) 
Voor een groot aantal cliënten met een vooruitzicht op de Wlz is 31-12-2020 in ons cliëntensysteem 
geregistreerd als einddatum van de Wmo-beschikking. De desbetreffende cliënten hebben hier ook 
eerder al schriftelijk bericht van gekregen. Ook kan het zijn dat de Wmo-beschikking een einddatum 
heeft in het eerste kwartaal van 2021. Op basis van de melding die aanbieders in januari 2021 doen 
zullen wij waar nodig de Wmo-beschikking voor Beschermd Wonen ambtshalve verlengen tot en met 
31 juni 2021. Aanbieders ontvangen van deze verlengingen eind januari 2021 een “301 bericht”. Dit is 
noodzakelijk voor het kunnen declareren van de ondersteuning door aanbieders via het reguliere 
berichtenverkeer. De regiogemeenten worden door budgethouder Apeldoorn op cliëntniveau hierover 
geïnformeerd. Besloten is om de cliënten geen brief te sturen over deze ambtshalve verlenging. Dit 
om verwarring en onrust te voorkomen. Wij vragen de aanbieders om de desbetreffende cliënten 
hierover te informeren. Als aanbieders van mening zijn dat voor een individuele cliënt wel een 
schriftelijke bevestiging van de gemeente noodzakelijk is, horen we dat graag op cliëntniveau. 
 
Tot wanneer geldt de verlenging algemene voorzieningen en maatwerk ? 
Afhankelijk van de in januari as beschikbare informatie zullen wij nader bepalen tot welke datum er 
wordt verlengd. Aanbieders dienen er rekening mee te houden dat verlenging mogelijk is uiterlijk tot 
en met 30 juni 2021, maar dat vervolgens in de eerste week van juli 2021 alle facturering van zowel 
de algemene voorzieningen (per gemeente mogelijk verschillend afgesproken) als het maatwerk  
(via regulier berichtenverkeer) afgerond moet zijn. De gemeenten worden door het Rijk voor de 
verlengingskosten gecompenseerd en hebben daarvoor tijdig inzicht nodig in de gemaakte kosten.  
 
Verlengen PGB 
Indien voor een PGB-client vóór 1-1-2021 een CIZ-indicatie voor de Wlz is afgegeven, zal het 
zorgkantoor vanaf 1-1-2021 ook direct de financiering van het PGB overnemen. Het zorgkantoor stelt 
daarvoor een tijdelijk PGB-budget ter beschikking op basis van het door CIZ vastgestelde zorgprofiel. 
Daarbij wordt geen rekening gehouden met eventuele toeslagen. Het kan dus voorkomen dat de cliënt 
tijdelijk onvoldoende budget ontvangt. Na het ‘’bewustkeuzegesprek’’ (uiterlijk 13 weken na indicatie-
datum) volgt vanuit het zorgkantoor een definitieve toekenning van het PGB, of eventueel Zorg In 
Natura (ZIN). Eveneens per 1-1-2021 geldt voor de client het eigen bijdrage regime van de Wlz. 
 
Voor cliënten die in de periode tussen 1-1-2021 en 1-4-2021 door het CIZ worden geïndiceerd, moet 
de Wmo-de financiering van het PGB worden verlengd. De desbetreffende PGB-cliënten zullen 
hierover uiterlijk in januari 2021 een brief ontvangen van gemeente Apeldoorn. Deze verlenging duurt 
tot het moment dat de CIZ-indicatie is gesteld. Vanaf die datum zal het zorgkantoor de financiering 
overnemen met een tijdelijk PGB-budget op basis van het door CIZ vastgestelde zorgprofiel zonder 
eventuele toeslagen. Ook dan is het dus mogelijk dat de cliënt tijdelijk te weinig PGB ontvangt. Na het 
“bewustkeuzegesprek” (uiterlijk 13 weken na indicatiedatum) volgt de definitieve toekenning van PGB 
of ZIN. Vanaf de CIZ-indicatie-datum geldt voor de client het eigen bijdrage regime van de Wlz. 
 
  



 
Geen keukentafelgesprek nodig bij vertraging / verlenging 
Voor een ambtshalve verlenging is géén keukentafelgesprek nodig. Wij doen dan ook een dringend 
beroep op de aanbieders (en de planners) om cliënten waarvoor vóór 31 december 2020 een Wlz-
aanvraag is ingediend bij het CIZ niet aan te melden cq niet in te plannen voor een verlenging en/of 
keukentafelgesprek zolang de afhandeling nog loopt. Regionale toegangsmedewerkers kunnen dit bij 
toegangwlz@apeldoorn.nl op clientniveau navragen. Voor de toegangsmedewerkers in Apeldoorn is 
een melding opgenomen in de contactregistratie. In de afgelopen periode zijn al een aantal 
herindicatiemeldingen bij Apeldoorn binnengekomen. Deze herindicatiemeldingen zullen niet in 
behandeling worden genomen. Er wordt geen keukentafelgesprek ingepland. Als er per abuis een 
onnodig keukentafelgesprek is ingepland wordt dit alsnog geannuleerd.  
 
Voor hoeveel cliënten is een verlenging nodig? 
Uit de CIZ monitor per 1 december 2020 blijkt dat vanuit Oost-Veluwe in totaal 468 Wlz-aanvragen zijn 
ontvangen door CIZ. Daarvan zijn 75 aanvragen ontvangen ná de deadline van 1 oktober 2020.  
In de periode tot 1 december 2020 hebben 283 cliënten een Wlz-indicatie ontvangen van het CIZ. 
In totaal zijn 342 Wlz-aanvragen afgehandeld. Er moeten nog 126 Wlz-aanvragen worden beoordeeld. 
Het kan zijn dat in december 2020 nog enkele aanvragen worden afgehandeld, er kunnen echter ook 
in december nog nieuwe aanvragen bij CIZ binnenkomen. We moeten dus rekening houden met circa 
126 verlengingen. Deze aantallen kloppen met de eigen monitoring van Apeldoorn. 
  



 

Diverse cliënten 
 
Cliënten met een afwijzing van het CIZ 
Indien de client van het CIZ bericht heeft gekregen van afwijzing van de Wlz-aanvraag is altijd een 
keukentafelgesprek nodig. Het verzoek aan deze cliënten is dan ook om wél een herindicatiemelding 
in te dienen bij de WMO zodra de afwijzing is ontvangen. Cliënten wordt gevraagd hierbij specifiek te 
vermelden dat de WLZ aanvraag is afgewezen. Ook wordt gevraagd de afwijzingsbeschikking van het 
CIZ bij te voegen zodat de gemeente op basis daarvan kan inschatten welke Wmo-ondersteuning 
nodig is. Het is niet vanzelfsprekend dat de huidige Wmo-indicatie wordt voortgezet. Tijdens de Wlz-
aanvraag kan namelijk nieuwe informatie zijn ontstaan die ook een heroverweging in de Wmo nodig 
maakt. Indien de huidige beschikking op korte termijn afloopt zal deze ambtshalve worden verlengd, 
uiterlijk tot en met 31 juni 2021. Zo creëren we meer tijd voor het plannen van keukentafelgesprekken. 
 
Wlz-geïndiceerde cliënten bij een niet-Wlz-gecontracteerde aanbieder 
Meestal kunnen cliënten bij dezelfde aanbieder blijven wonen en veranderd er in de praktijk weinig. 
Cliënt en aanbieder worden als het ware beiden overgeheveld naar de Wlz. Het kan echter ook 
voorkomen dat de cliënt een Wlz-indicatie krijgt maar dat de aanbieder niet Wlz-gecontracteerd is of 
wordt door het zorgkantoor. De cliënt kan in dat geval verhuizen naar een aanbieder die wel Wlz-
gecontracteerd is of de hulp voortaan verzilveren met een PGB. De cliënt gaat hierover in gesprek met 
het zorgkantoor. Het zorgkantoor is immers verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing binnen de Wlz. 
Een andere mogelijkheid is dat de huidige aanbieder de zorg levert in onderaannemerschap van een 
aanbieder die wel voor de Wlz is gecontracteerd. Ook dit gebeurd in overleg met het zorgkantoor. 
 
Gemeente en onafhankelijke clientondersteuners kunnen op verzoek van de cliënt of de aanbieder bij 
dit proces ondersteunen. Voor zover de gemeente op de hoogte is van deze situatie zal er ook actief 
contact gelegd worden met de aanbieder om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. 
Aanbieders kunnen contact opnemen met toegangwlz@apeldoorn.nl om ondersteuning aan te vragen. 
 
Cliënten die geen Wlz willen aanvragen of willen verzilveren 
In de afgelopen periode hebben we diverse signalen gekregen over cliënten met een GGZ-profiel in 
Beschermd Wonen die niet willen meewerken aan een Wlz-aanvraag en/of die niet van plan zijn om 
een eventuele Wlz-indicatie te gaan verzilveren. Wij vragen aanbieders om deze cliënten zo snel 
mogelijk bij ons te melden. Dit kan op het emailadres toegangwlz@apeldoorn.nl. Samen met de 
aanbieder zetten we actief in op de toeleiding van cliënten naar de Wlz omdat daar immers de best 
passende zorg en ondersteuning geleverd kan worden. In het uiterste geval kan ook besloten worden 
om de Wmo-beschikking te laten aflopen om daarmee de client te dwingen gebruik te maken van Wlz. 
Dit gebeurt altijd in goed overleg met de aanbieder en nadat hierover met de cliënt een of meerdere 
keukentafelgesprekken hebben plaatsgevonden. 


