
 
 

Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of de Wlz in 2019 
 

 

 
 

 
Wlz 

 
Wmo 2015 

 
Wlz thuiswonend 
(Pgb, VPT of MPT) 

 
Hulp bij het huishouden 
Begeleiding 
Logeeropvang (1) 
 
 
 

 
Regiotaxi 
Rolstoel 
Vervoermiddelen (2) 
Woningaanpassing 
Woonvoorz./hulpmiddel (3) 

 
Wlz intramuraal zonder 
behandeling 

 
Hulp bij het huishouden 
Woonvoorz./hulpmiddel (3) 
Begeleiding 
 

 
Regiotaxi (sociaal vervoer) als het een 
algemene voorziening is (4) 
 
Rolstoel (5) 
Vervoermiddelen (2) 
Bezoekbaar maken van de woning (6) 
 

 
Wlz intramuraal met 
behandeling 

 
Hulp bij het huishouden 
Woonvoorz./hulpmiddel (3) 
Begeleiding 
Rolstoel 
 
 

 
Regiotaxi (sociaal vervoer) als het een 
algemene voorziening is (4) 
 
Vervoermiddelen (2) 
Bezoekbaar maken van de woning (6) 

 
(1) Voor thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie is vanuit de Wlz logeeropvang mogelijk. Een 
cliënt met een Wlz-indicatie kan geen beroep doen op Kortdurend Verblijf (respijtzorg) vanuit de 
Wmo. 
 
(2) Denk aan b.v. scootmobiel, aangepaste fiets etc. 
 
(3) Denk aan b.v. douche- / toiletstoel, tillift, drempelhulpen etc. 
 
(4) Cliënten met een Wlz-indicatie, die in een instelling wonen, kunnen geen aanspraak maken op 
een maatwerkvoorziening in de vorm van een vervoersvoorziening Sociaal Vervoer (Regiotaxi) Als 
het sociaal vervoer wordt aangeboden als algemene voorziening, kunnen zij daar wel gebruik van 
maken. Dat betekent echter niet dat gemeenten niet de mogelijkheid hebben om daarvan af te wijken 
als de persoon toch is aangewezen op collectief vervoer. Vanuit de Wmo als vangnet is het denkbaar 
dat de gemeente in de situatie dat er geen alternatieven zijn, toch een pasje voor het collectief 
vervoer verstrekt.  
 
(5) ) Een (aangepaste) rolstoel voor individueel gebruik voor cliënten zonder behandeling in een Wlz-
intramurale setting is voor de Wmo. Rolstoelen voor algemeen en incidenteel gebruik (door meerdere 
cliënten) vallen onder de inventaris van de Wlz-instelling. 
 
6) Het bezoekbaar maken van een woning valt onder de Wmo als een cliënt in een intramurale setting 
binnen de gemeente woont. Als een cliënt in een intramurale setting buiten de gemeente woont, heeft 
de gemeente geen verplichting tot het verlenen van een maatwerkvoorziening voor het bezoekbaar 
maken van een, in de gemeente gelegen, woning, behalve als hiervoor in het gemeentelijk beleid een 
uitzondering is gemaakt (bovenwettelijk begunstigend beleid). In dat geval moet de gemeente zich 
aan het eigen beleid houden. 
 
 
 

 



 
 

Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of de Wlz in 2019 
 

 
Vanaf 1 januari 2020 
 
Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van hulpmiddelen 
voor mensen in een Wlz-instelling. In de loop van 2019 zal de benodigde informatie geplaatst worden 
op www.informatielangdurigezorg.nl/hulpmiddelen-Wlz. 
 
 
Meer informatie 
 

• VNG-ledenbrief d.d. 23 januari 2019 (pdf) 

• VNG-handreiking inkoop hulpmiddelen (handreiking en toelichtende Q&A) 

• Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag:  
tips en aanbevelingen (pdf) 

• www.vng.nl/hulpmiddelen 
 
 
 
 
 
Gemeente Raalte, 
Ellen Dijkman, Specialist Dienstverlening / Wmo 

http://www.informatielangdurigezorg.nl/hulpmiddelen-Wlz
https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/20190123_ledenbrief_actualiteiten-hulpmiddelen-wmo.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/handreiking-inkoop-hulpmiddelen
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/toegang-tot-hulpmiddelen_20180705.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/toegang-tot-hulpmiddelen_20180705.pdf
http://www.vng.nl/hulpmiddelen

