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Geachte heer, mevrouw, 
 
Er gaan per 1 januari 2021 veranderingen plaatsvinden die gevolgen voor u kunnen 
hebben. We nemen u graag tijdig mee in deze veranderingen zodat u voldoende tijd heeft 
om u te laten informeren en zaken te regelen.   
 
Uw huidige situatie 
U heeft op dit moment een indicatie voor Beschermd wonen. U heeft deze indicatie 
gekregen omdat u door uw psychische of psychiatrische problematiek belemmeringen 
ondervindt  in uw dagelijkse activiteiten. Om zo goed mogelijk te kunnen leven koopt u nu 
met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB) ondersteuning in. Dit PGB ontvangt 
u nu vanuit centrumgemeente Leeuwarden op basis van de WMO. 
 
Wat gaat er veranderen 
Op 1 januari 2021 wordt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met 
psychische en/of psychiatrische problematiek. Als u ondersteuning nodig heeft bij al uw 
dagelijkse activiteiten voor de rest van uw leven, dan komt u misschien in aanmerking voor 
een indicatie vanuit de Wlz. Voor meer informatie over de Wlz kunt terecht op 
www.informatielangdurigezorg.nl. 
 
Wlz aanvragen? 
U kunt uw zorgaanbieder vragen om samen met u een aanvraag te doen voor een indicatie 
vanuit de Wlz.  Informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie kunt u onder andere 
vinden op:  
1. de website van het Zorgkantoor. 
https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten/utils/regelen/persoonsgebonden-
budget/langdurige-zorg-aanvragen)  
2. of via de website van het CIZ https://ciz.nl/zorgprofessional/aanvraag-doen-voor-een-
client/wlz).  
Wilt u direct door naar het aanvraagformulier dan kunt u op de volgende link klikken 
https://www.ciz.nl/images/pdf/formulieren/Aanvraagformulier_CIZ_langdurige_zorg_invulba
ar.pdf. 
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Wlz-indicatie en dan? 
Als u een indicatie voor de Wlz krijgt, dan ontvangt u een kopie brief van het CIZ. Wij 
vragen u om deze kopie brief aan uw contactpersoon bij het wijk- of gebiedsteam te sturen. 
Zij zorgen ervoor dat uw indicatie voor Beschermd wonen wordt stopgezet op de 
ingangsdatum van uw indicatie voor de Wlz. 
 
Tot slot 
Als u inmiddels een Wlz-indicatie heeft of uw aanvraag voor een Wlz-indicatie loopt al, dan 
kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. 
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u uw zorgaanbieder of uw contactpersoon bij het 
wijk- of gebiedsteam vragen om verdere uitleg en toelichting. Ook kunt u uw vraag stellen 
aan het expertiseteam Beschermd wonen. Zij zijn te bereiken via de mail: 
etbw@sdfryslan.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Manager Sociaal Domein Fryslân 

 


