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Werkwijze Overgang GGZ in de Wlz 2021 Zorg in natura (VASTGESTELD 2-12-2020) 
 
De beschreven werkwijze is bedoeld voor de situatie waarbij het zorgkantoor niet snel de zorg kan 
toewijzen nadat een cliënt een Wlz-indicatie heeft gekregen. Dit wordt hoofdzakelijke veroorzaakt 
doordat de cliënt wil overstappen van zorg in natura naar pgb of naar een ander zorgaanbieder. 
Als de huidige zorgaanbieder ook de Wlz-aanbieder wordt, die al een contract heeft voor 2021 kan 
dit binnen enkele dagen en is er geen overgangsperiode, omdat de zorgtoewijzing dan snel 
geregeld kan worden. 
De beschreven werkwijze heeft alleen betrekking op cliënten met een psychische stoornis met een 
Wlz-indicatie, die hiervoor in 2020 een aanvraag bij het CIZ hebben ingediend  
Er zijn twee situaties te onderscheiden: 

• De CIZ–indicatie is afgegeven in 2020 en treedt in werking op 1-1-2021. De 
zorgtoewijzing vindt plaats binnen dertien weken na 1-1-2021 (eerste kwartaal 2021) 

• De CIZ–indicatie is afgegeven in 2021 en de zorgtoewijzing vindt plaats binnen dertien 
weken na afgifte van de CIZ-indicatie. 

 
1.1 Werkwijze Overgang indien CIZ-indicatie voor 1-1-2021 beschikbaar is  

(zorgtoewijzing nog niet afgerond) 
• De gemeente verlengt de beschikkingen Wmo die aflopen per 31-12-2020 voor deze 

doelgroep tot 1-7-2021. 
• Op 1-1-2021 loopt de zorg door bij de huidige aanbieder  
• Het zorgkantoor rondt binnen 13 weken de zorgtoewijzing af (overgangsperiode). 
• De gemeente betaalt de zorgaanbieder gedurende de overgangsperiode 
• VWS compenseert de gemeenten in 2021 voor de gemaakte kosten in de 

overgangsperiode via de nacalculatie per centrumgemeente. 
• VWS verlaagt het Wlz-uitgavenkader met hetzelfde bedrag 

 

1.2 Werkwijze overgang indien CIZ-indicatie na 1-1-2021 beschikbaar is  
(stel zorgtoewijzing 1-2-2021) 
• De gemeente verlengt de beschikkingen Wmo die aflopen per 31-12-2020 voor deze 

doelgroep tot 1-7-2021 
• Van 1-1-2021 tot 1-2-2021 wordt de zorg gecontinueerd vanuit de Wmo 
• Op 1-1- 2021 loopt de zorg door bij de huidige aanbieder  
• Het zorgkantoor rondt binnen 13 weken de zorgtoewijzing af (overgangsperiode). 
• De gemeente betaalt de zorgaanbieder gedurende de overgangsperiode 
• VWS compenseert de gemeenten in 2021 voor de gemaakte kosten in de 

overgangsperiode en de extra Wmo-periode via de nacalculatie per centrumgemeente. 
• VWS verlaagt het Wlz-uitgavenkader met hetzelfde bedrag. 

 

Aanvullend zullen de volgende elementen worden vastgelegd: 

 

• Een implementatie werkgroep bestaande uit deelnemers met ervaring met de processen in 

de praktijk uit de verschillende partijen zal worden ingesteld voor de monitoring en het 

oppakken van vragen die naar boven komen in de uitvoeringspraktijk.  

• Met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven in de overgangsperiode zal in een 

brief van VWS aan ZN (afgestemd met de NZa) worden vastgelegd dat artikel 3.3.6a van 

de Wet langdurige zorg, de juridische basis biedt voor de beschreven werkwijzen. Deze 

brief en de werkwijzen worden in een directeurenoverleg VWS-ZN-VNG, op 2 december 

bekrachtigd. Onderdeel van de werkwijze is ook een intensief communicatietraject. 

• In alle gevallen dient begin december 2020 een bestand beschikbaar te zijn met 
ingediende aanvragen en indicaties waarvoor de Wlz-zorgtoewijzing nog niet is afgerond 
op 1-1-2021 om te kunnen vaststellen onder welke doelgroep de cliënt/indicatie valt.  

• Het basisbestand bestaat uit de indicaties die tot 1-12-2020 zijn afgegeven. Van deze 
indicaties geeft het zorgkantoor aan in welke gevallen de zorgtoewijzing op 31-12-2020 
nog niet is afgerond. Bij de aanvragen waarvoor op 1-12-2020 nog geen indicatie is 
afgegeven, wordt verondersteld dat daarvoor de zorgtoewijzing niet meer wordt afgerond 
in 2020. In beide gevallen is een verlenging van de Wmo aan de orde.   
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&paragraaf=3&artikel=3.3.6a
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&paragraaf=3&artikel=3.3.6a
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• Aan de hand van dit bestand kunnen vervolgens de benodigde acties worden opgestart: 
• Communicatie naar cliënten 
• Verlengen Wmo-beschikkingen 
• Mogelijk verlengen contract met Wmo-zorgaanbieder 

Over de exacte inhoud van het databestand zullen op korte termijn afspraken worden 
gemaakt met het CIZ, ZN en VNG. 
 
 
Figuur 1: Schematische weergave overgangsregeling ZIN GGZ in de Wlz 
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Casussen overgangsperiode ZIN 

 

Op hoofdlijnen zijn 2 casussen te onderscheiden: 

• De CIZ–indicatie is afgegeven in 2020 en treedt in werking op 1-1-2021. De 
zorgtoewijzing vindt plaats binnen dertien weken na 1-1-2021 (eerste kwartaal 2021) 

• De CIZ–indicatie is afgegeven in 2021 en de zorgtoewijzing vindt plaats binnen dertien 
weken na afgifte van de CIZ-indicatie. 

In deze situaties geldt dat zorgtoewijzing dient plaats te vinden binnen 13 weken vanaf 

indicatiedatum. Voor het verloop van het proces op hoofdlijnen in de overgangsperiode is niet van 

belang of het zorgbemiddeling betreft die langer duurt of dat er bijvoorbeeld eerst nog een 

zorgaanbieder gecontracteerd dient te worden door het zorgkantoor. Als het proces bij 

zorgkantoren maar binnen 13 weken is afgerond.  

 

Casus 1: 

CIZ-indicatie beschikbaar voor 1-1-2021 

Zorgtoewijzing Wlz door zorgkantoor op 1-2-2021  

 

Verloop zorg 

• Zorg loopt door tot 1-2-2021 ten laste van Wmo 

• Vanaf 1-2-2021 Wlz-zorg 

Actie gemeente 

• Informeert zorgaanbieder en cliënt over vertraging in indicatieproces en over continuering 

van zorg (doelgroep vast te stellen op basis van bestand 1 december 2020) 

• Beschikking wordt verlengd tot 1-7-2021 

• Contract met Wmo-zorgaanbieder wordt indien nodig verlengd tot 1-7-2021 

• Zorgverlening ten laste van Wmo wordt gestopt op 1-2-2021 

• Gemeente betaalt declaraties over de periode 1-1-2021 tot 1-2-2021 

• Gemeente ontvangt via nacalculatie GGZ in de Wlz compensatie voor deze gemaakte 

kosten  

Actie zorgkantoor 

• Zorgtoewijzingsproces wordt afgerond voor 1-2-2021 

• Zorgkantoor geeft zorgtoewijzing af vanaf 1-2-2021 

• Zorgkantoor informeert cliënt per brief voor 1 januari 2021 over het proces vanaf 1 januari 

2021 

• Zorgkantoor houdt een overzicht bij van alle cliënten die het betreft, de periode tot 

zorgtoewijzing en de betrokken gemeente 

• Kosten januari worden met terugwerkende kracht betaald via het macrokader Wlz 2021 

(kaderbrief medio 2021) 

Actie cliënt 

• Geen 

Actie CAK 

• CAK houdt Wmo eigen bijdrage in vanaf 1-1-2021 en stopt eigen bijdrage inning Wmo per 

1-2-2021 

• CAK houdt Wlz eigen bijdrage in vanaf 1-2-2021 

Actie Zorgverleners 

• De zorgverlener stuurt een stopbericht naar de gemeente op 1-2-2021 en dient declaratie 

in bij de gemeente met betrekking tot de overgangsperiode (1-1-2021 tot 1-2-2021) 

• De zorgaanbieder declareert vanaf 1-2-2021 via de Wlz-systematiek 

Actie CIZ 

• Informeert zorgaanbieders en cliënten over vertraging in indicatieproces. Het CIZ verwacht 

dat dit zal gaan via een algemene communicatie-uiting en niet via een individuele 

aanschrijving.  
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Casus 2: 

CIZ-indicatie beschikbaar op 1-3-2021 

Zorgtoewijzing Wlz door zorgkantoor op 1-4-2021  

 

Verloop zorg 

• Zorg loopt door tot 1-4-2021 ten laste van Wmo 

• Vanaf 1-4-2021 Wlz-zorg 

Actie gemeente 

• Informeert zorgaanbieder en cliënt over vertraging in indicatieproces en over continuering 

van zorg (doelgroep vast te stellen op basis van bestand 1 december 2020) 

• Beschikking wordt verlengd tot 1-7-2021 

• Contract met Wmo-zorgaanbieder wordt indien nodig verlengd tot 1-7-2021 

• Zorgverlening ten laste van Wmo wordt gestopt op 1-4-2021 

• Gemeente betaalt declaraties over de periode 1-1-2021 tot 1-4-2021 

• Gemeente ontvangt via nacalculatie GGZ in de Wlz compensatie voor deze gemaakte 

kosten  

Actie zorgkantoor 

• Zorgtoewijzingsproces wordt afgerond voor 1-4-2021 

• Zorgkantoor geeft zorgtoewijzing af vanaf 1-4-2021 

• Zorgkantoor informeert cliënt per brief voor 1 januari 2021 over het proces vanaf 1 januari 

2021 

• Zorgkantoor houdt een overzicht bij van alle cliënten die het betreft, de periode tot 

zorgtoewijzing en de betrokken gemeente 

• Kosten januari-maart worden met terugwerkende kracht betaald via het macrokader Wlz 

2021 (kaderbrief medio 2021) 

Actie cliënt 

• Geen 

Actie CAK 

• CAK houdt Wmo eigen bijdrage in vanaf 1-1-2021 en stopt eigen bijdrage inning Wmo per 

1-4-2021 

• CAK houdt Wlz eigen bijdrage in vanaf 1-4-2021 

Actie Zorgverleners 

• De zorgverlener stuurt een stopbericht naar de gemeente op 1-4-2021 en dient declaratie 

in bij de gemeente met betrekking tot de overgangsperiode (1-3-2021 tot 1-4-2021) 

• De zorgaanbieder declareert vanaf 1-4-2021 via de Wlz-systematiek 

Actie CIZ 

• Informeert zorgaanbieders en cliënten over vertraging in indicatieproces. Het CIZ verwacht 

dat dit zal gaan via een algemene communicatie-uiting en niet via een individuele 

aanschrijving.  

 

 


