
Informatie over 

toegang tot de Wlz-

GGZ. 

Communicatie-

middelen: 

-regulier proces

-keukentafelgesprek

-Informatie diverse 

websites

Potentiële budgethouder 

neemt contact op met CIZ:

Gesprek: toelichting op 

toegangscriteria

CIZ en gemeente 

kunnen bij cliënten 

waarover twijfel 

bestaat icm 

complexiteit 

toestemming voor 

driehoeksoverleg 

aanvragen

- Factsheet

- Toelichting op de

Wlz toegangscriteria

-Cliëntschetsen 

Potentiële 

budgethouder 

doet aanvraag bij 

CIZ (indien 

mogelijk incl. 

voorkeur PGB/ 

ZIN)

CIZ bepaalt of potentiële 

budgethouder voldoet aan 

Wlz-criteria en informeert 

budgethouder over 

indicatiebesluit

ZK neemt contact op met potentiële  

budgethouder voor bewustkeuze 

gesprek en beoordeelt of potentiële 

budgethouder aan de 

verplichtingen van PGB kan 

voldoen. 

Budgethouder 

informeert ZA en 

Gem over indicatie

Gem spreekt 

budgethouder 

continueert (indien 

passend) Wmo- 

beschikking

Driehoeksoverleg 

(ZA, CIZ, Gem) over 

cliënt waarbij twijfel 

is icm complexiteit 

over voldoen aan 

toegangscriteria

GemeentePer Saldo

Voldoet niet

Zorgaanbieder (ZA)

Legenda:

Zorgkantoor (ZK)/

Zorgverzekeraar (ZV)
Gemeente CIZ Cliënt Meerdere partijen Ondersteuning vanuit landelijk traject

Budgethouder 

wordt 

ondersteund bij 

aanvraag. ZK ontvangt indicatie 

(incl. voorkeur PGB/ZIN)

A3 Processchema Toegang tot Wlz-GGZ voor PGB. 
Versie 3.0

Dit processchema is van toepassing op cliënten die bij doorstroom naar de Wlz 
reeds budgethouder zijn.

CIZ bepaalt of 

dossier volledig is
Ja

CIZ vraagt ontbrekende 

informatie op bij 

zorgaanmelder/

budgethouder
Nee

Berrichtenverkeer

Budgethouder blijft in zorg bij 

huidige ZA

Budgethouder komt (deels) in 

zorg bij andere ZA, 

zorginhoudelijke overdracht 

(gedeeltelijk) van ZA 1 naar 

ZA2

Wel

Niet
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Gem verlengd lopende 

beschikkingen tot eind 2020 

en informeert cliënt

9
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Besluitbrief

ZA orienteert op 

toelating Wlz

22

ZA

Potentiële budgethouder doet 

aanvraag voor PGB bij ZK 

(aanvraagformulier en budgetplan)

ZK kent PGB toe en informeert 

budgethouder over toekennings-

beschikking (incl. hoogte budget)

Budgethouder sluit 

zorgovereenkomst(en) 

af

- Zelf uw zorg inkopen 

in zes stappen, 

persoonsgebonden 

budget Wlz 2020 

4

Potentiële budgethouder maakt 

afweging PGB en/of ZIN

15

Bemiddeling naar Zin

(Zie schema ZIN)
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overig

Per Saldo

ZK ondersteund 

budgethouder bij keuze 

PGB/ZIN

12
14

Potentiële budgethouder regelt 

gewaarborgde hulp

16

18

Beoordeling 

zorgovereenkomst(en)

21

20

overig
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