
Wlz-cliënten met een laag ZZP die thuis wonen 

 

Cliënten met een laag zzp hebben gedurende 2015 overgangsrecht op grond van de Wlz. In 

artikel 11.1.2, eerste lid, Wlz is geregeld dat zij gedurende de geldigheidsduur van het 

indicatiebesluit maar uiterlijk tot 1 januari 2016 recht hebben op voortzetting van hun aanspraken 

of pgb zoals die gold op 31 december 2014. Ook is in dit artikel geregeld dat deze groep cliënten 

recht houdt op verblijf in een instelling. Dit recht behouden ze ook na 1 januari 2016. Als zij de 

keuze maken tot verblijf in een instelling dan vallen zij onder de Wlz. De reden dat mensen met 

een laag zzp een keuze dienen te maken is (zoals aangegeven in de Memorie van Toelichting bij 

de Wlz) dat de regering van mening is dat mensen zo lang mogelijk  thuis in de eigen omgeving 

zorg en ondersteuning moeten ontvangen. Deze groep cliënten heeft een lichte zorgvraag die 

prima past bij de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en zorgverzekeraars. De 

regering ziet daarom geen rechtvaardiging deze groep onder de Wlz te houden indien zij afzien 

van het verblijven in een instelling. Bij amendement van Van Dijk en Van ’t Wout  is vervolgens 

geregeld dat deze groep cliënten ook na 1 januari 2016 het recht heeft om alsnog te kiezen voor 

verblijf in een instelling. 

 

Cliënten die vóór 1 januari 2015 er voor gekozen hebben hun indicatie te verzilveren middels vpt 

blijven hun zorg ontvangen vanuit de Wlz. Dit zal middels een amendement van Potters en Van 

Dijk op het wetsvoorstel Wijziging van de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw ( TK 2015-2016, 34 

279, nr. 5) geregeld worden. In overleg met de indieners van het amendement zal deze termijn 

worden verlengd tot 1 juli 2015, omdat inmiddels is gebleken dat in de eerste maanden van 2015 

bij ca. 80 cliënten de leveringsvorm als nog is omgezet in vpt. Cliënten die na 1 juli nog willen 

kiezen voor vpt om zo in de Wlz te blijven, vallen derhalve buiten de reikwijdte van dit 

amendement. Zij dienen dus eveneens een keuze te maken hoe zij vanaf 1 januari 2016 hun zorg 

willen ontvangen.  

Om te komen tot een ‘warme’ overdracht naar Wmo 2015 en Zvw (naar verwachting kiest 90% 

van de doelgroep om de zorg thuis te continueren) is in het voorjaar met de VNG en ZN een 

proces uitgewerkt waarbij alle cliënten vóór 1 oktober zijn benaderd door het zorgkantoor. Als de 

cliënt zijn keuze heeft gemaakt, neemt het zorgkantoor vervolgens het initiatief en draagt na 

toestemming van de cliënt de gegevens over aan de gemeente of zorgverzekeraar. De cliënt 

ontvangt een bevestigingsbrief waarin zijn keuze en de consequenties daarvan nogmaals worden 

toegelicht.  

 

Van deze groep cliënten zijn niet de gegevens overgedragen aan gemeenten en 

zorgverzekeraars zoals dat wel is gebeurd bij mensen die al vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo 

2015 vallen. De reden hiervoor is dat bij de groep cliënten met een laag zzp het niet op voorhand 

duidelijk was of zij zouden kiezen voor de Wmo 2015 en/of Zvw. Gemeenten en zorgverzekeraars 

zouden dan mensen zijn gaan benaderen waarvan nog niet duidelijk was dat zij onder hun 

verantwoordelijkheid gingen vallen. Daardoor ontbreekt de doelbinding om gegevens te mogen 

verstrekken aan gemeenten en zorgverzekeraars (privacywetgeving). Vandaar de keuze om deze 

groep te benaderen vanuit de zorgkantoren.  

 

Begin november is nagegaan wat de stand van zaken is met betrekking tot deze groep cliënten. 

Navraag bij de grootste vier zorgkantoren leverde op dat er gemiddeld een non-response is van 

37%. Overigens is er ook een groep cliënten die nu hun indicatie niet verzilveren. Zorgkantoren 

hebben meerdere acties ondernomen om de cliënten te bereiken; eerst een brief, nabellen op 

meerdere tijdstippen en indien de zorgaanbieder bekend was, is deze door een aantal 

zorgkantoren benaderd om zo alsnog met de cliënt in contact te komen. Het gevolg is dat indien 

deze cliënten niet alsnog hun keuze kenbaar maken, zij vanaf 2016 geen zorg en ondersteuning 

ontvangen. Zorgkantoren geven aan dat er wel in vrijwel alle gevallen contact is geweest met 

pgb-budgethouders, vooral cliënten met zorg in natura konden soms niet worden bereikt.  

 

 

Aanvullende acties 

Inmiddels heeft er overleg plaatsgevonden met VNG, ZN/Zorgkantoor CZ, VGN, Actiz, Ieder(in) 

en Per Saldo. In dit overleg is verkend welke mogelijkheden er nog zijn om de groep niet-

reagerende cliënten alsnog te bereiken.  



Afgesproken is dat: 

 

 Ieder(in), Per Saldo, Actiz en VGN extra mededelingen op hun site zullen plaatsen. Dit is 

inmiddels gebeurd. 

 Zorgkantoor CZ gaf aan dat zij indien de zorgaanbieder bekend is, maar de betreffende 

cliënt nog geen keuze heeft gemaakt, deze zorgaanbieder op cliëntniveau hierop 

attenderen met het verzoek om de cliënt een keuze te laten maken. Inmiddels hebben 

alle zorgkantoren laten weten dat zij de zorgaanbieders benaderen om de groep cliënten 

aan te sporen in beweging te komen. Bij VGZ ziet men hierdoor een significante daling 

van het aantal non-respondenten. 

 Tevens is besproken om naar alle cliënten die nog niet hebben gereageerd een korte 

brief te sturen, waarin wordt gewezen op het feit dat op 1 januari 2016 de zorg niet wordt 

gecontinueerd. De zorgkantoren zien geen meerwaarde in dit voorstel. Zij wijzen erop 

dat cliënten zijn gebeld, aangetekende brieven zijn verstuurd enz. Mensen zijn, naar de 

mening van de zorgkantoren, afdoende geïnformeerd. De inspanningen wegen niet op 

tegen de verwachte te bereiken doelen, aldus de zorgkantoren. VWS deelt deze mening 

omdat een extra brief vanuit de zorgkantoren niets toevoegt aan de activiteiten die al 

door de zorgkantoren zijn uitgevoerd via de reeds verzonden brieven en gepleegde 

telefoontjes. Ook zullen de zorgaanbieders via I-WLZ nog automatisch worden 

geïnformeerd over het aflopen van de indicatie twee weken voor 1-1-2016. 

 

Insteek in het voorjaar was om cliënten zo spoedig mogelijk te informeren zodat de ‘warme’ 

overdracht tijdig kon plaatsvinden. Nu een aantal cliënten laat reageert komen de reguliere 

beoordelingstermijnen in het gedrang. Tegen deze achtergrond is bezien op welke wijze de 

processen kunnen worden versneld zodat continuering van zorg kan worden gegarandeerd. In 

het overleg met de diverse organisaties is daarom ook gesproken hoe we het proces kunnen 

inrichten als mensen zich rond of na 1 januari 2016 melden.  

 

Voor zorg in natura is de inzet als volgt. Gemeenten en zorgverzekeraars zullen zo snel mogelijk 

een beschikking (zonder volledige toetsing) afgeven. In de periode tussen 1 januari en het 

afgeven van de formele beschikking  zal door gemeenten en verzekeraars coulance worden 

betracht. In het verlengde hiervan zullen de zorgaanbieders worden verzocht de zorg te 

continueren. 

 

Indien het gaat om cliënten die nu een pgb hebben, is de inzet van gemeenten en 

zorgverzekeraars eveneens om zo spoedig mogelijk na 1 januari 2016 een beschikking af te 

geven (bijvoorbeeld zoals bij de overige pgb Wmo-cliënten, die niet op tijd beoordeeld zijn, kan dit 

een tijdelijke beschikking zijn die geldig is tot uiterlijk 1 mei 2016). De gemeentelijke 

beschikkingen moeten dan in de vorm van een toekenningsbericht aan de SVB worden 

verstuurd. De gemeente zal de budgethouder moeten informeren over het aanpassen of opsturen 

van de zorgovereenkomsten. Als deze zijn ontvangen en goedgekeurd, kan er door de SVB 

uitbetaald worden.  

 


