
In 2021 verandert de zorg voor mensen 
met langdurige psychische problemen
Informatiekaart 2: Van beschermd wonen in de Wmo naar GGZ  
Wonen in de Wlz

U krijgt in 2020 beschermd wonen via de gemeente (Wmo). En u heeft een indicatie gekregen voor  
Wlz-zorg vanaf 2021. Wat verandert er voor u?

Wonen
• In 2020 verandert er nog niets. Als uw Wmo-beschikking via de gemeente in 2020 afloopt, verlengt de gemeente die 

in de meeste gevallen tot 31 december 2020. Check bij uw gemeente of uw zorgorganisatie of dit zo is.
• Algemeen uitgangspunt is dat zo veel mogelijk mensen die overgaan naar de Wlz, kunnen blijven wonen waar zij  

nu wonen.
• Om dit mogelijk te maken heeft uw huidige zorgorganisatie een contract nodig met het zorgkantoor.  

Het zorgkantoor regelt namelijk uw Wlz-zorg.
• Als de zorgorganisatie geen contract heeft met het zorgkantoor, dan wordt u daarover geïnformeerd.  

U kunt dan samen met het zorgkantoor naar een oplossing zoeken. Daarbij is de inzet van het zorgkantoor dat u  
niet hoeft te verhuizen.

Zorg, ondersteuning en behandeling
• U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en gevolgen voor de zorg en behandeling die  

u vanaf 2021 ontvangt. Als uw huidige zorgorganisatie zelf niet in staat is Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker 
van de zorgorganisatie met u in gesprek.

• Bij gesprekken over uw Wlz-zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner denkt  
met u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen. Op de volgende pagina leest u hoe u  
een cliëntondersteuner bij u in de buurt vindt.



Eigen bijdrage
• U betaalt voor de Wlz-zorg een eigen bijdrage, net zoals u nu een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen  

uit de Wmo.
• Uw eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw indicatie, de zorg die u krijgt en de samenstelling van 

uw huishouden bepalen welke bijdrage u betaalt. Aan de hand van uw inkomen en vermogen berekent het CAK hoe 
hoog uw eigen bijdrage wordt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt ook af van de vraag of u zelf huur betaalt 
voor uw woning.

• De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Kijk hier voor meer informatie: www.hetcak.nl/ggz-wonen.  
Ook kunt u alvast een proefberekening maken op www.hetcak.nl/rekenhulp.

Ontvangt u in 2020 beschermd wonen met een pgb?
• Als u vanaf 2021 Wlz-zorg krijgt, kunt u mogelijk ook gebruik maken van een pgb. U moet dan voldoen  

aan bepaalde voorwaarden, zoals de aanwezigheid van een gewaarborgde hulp.
• Lees meer hierover in de speciale informatiekaart over pgb in de Wlz. U vindt deze op  

www.informatielangdurigezorg.nl/ggz.
• Of bekijk de film (12 minuten) van Per Saldo over het verschil tussen pgb in de Wmo en een pgb in de Wlz.  

Per Saldo is de belangenvereniging voor pgb-houders Zie www.pgb.nl.

Wilt u hulp bij de keuze om wel of geen Wlz-indicatie aan te vragen?
U kunt bij een medewerker van uw zorgorganisatie terecht voor hulp en ondersteuning en om uw vragen en  
wensen te bespreken.

U kunt ook cliëntondersteuning krijgen. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste bij  
u past en hoe u dat kunt regelen. U kunt cliëntondersteuning krijgen via het zorgkantoor of een organisatie voor 
cliëntondersteuning. Het kost u niets. U vindt een cliëntondersteuner bij u in de buurt via deze website:  
www.clientondersteuning.co.nl.
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https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/formulieren/klant/eigenbijdrage/CAK-Factsheet-GGZ-Wonen-en-de-eigen-bijdrage.pdf
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz
https://www.youtube.com/watch?v=AM0WU62Yrl8
https://www.clientondersteuning.co.nl/

