
Toelichting op processchema Toegang tot Wlz-GGZ voor PGB 

Versie: 3 

 

Onderstaande tabel bevat een toelichting op alle procesonderdelen die mogelijk vragen oproepen, of waarbij specifieke aandachtpunten spelen. 

Uitgangspunt voor het stroomschema is dat het van toepassing op cliënten die bij doorstroom naar de Wlz reeds budgethouder zijn/ een pgb hebben. 

 

Procesonderdeel Toelichting/status Deadline Status per 5 juni 2020 

 

Budgethouders hebben eigen verantwoordelijkheid om zich 

te laten informeren over de toegang tot de Wlz-GGZ. 

Informatie verloopt via reguliere kanalen: Per Saldo, 

gemeente, ZA die PGB gefinancierde zorg levert. 

Er is geen standaard brief die gemeenten of ZA kunnen 

gebruiken voor het informeren van budgethouders.  

 

Alle informatie over het onderwerp GGZ in de Wlz wordt 

gepubliceerd op de website 

www.informatielangdurigezorg.nl. Hier is ook een factsheet 

opgenomen met de wijzigingen voor mensen met een pgb. 

Er komt ter informatie van  cliënten een animatie 

beschikbaar. Voor pgb-budgethouders  een film beschikbaar 

die door Per Saldo is gemaakt  

 

Noot: in het processchema ZIN is opgenomen dat een 

invenarisatie is gedaan onder gemeenten en zorgkantoren 

van aanbieders van ZIN gefinancierde zorg.. Hiervan is geen 

sprake voor PGB gefinancierde zorg. Er zijn een aantal PB-

aanbieder aangesloten bij de regionale tafels 

Mei 2020  

 

Het document ‘Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een 

psychische stoornis’ op www.informatielangdurigezorg.nl 

bevat een toelichting op de betekenis van de Wlz-

toegangscriteria. 

Mei 2020 Afgerond 

http://www.informatielangdurigezorg.nl/
http://www.informatielangdurigezorg.nl/


 
 

Deze documenten zijn op www.informatielangduirgezorg.nl 

te vinden 

1 okt 2019 Afgerond 

 

Dit is een document van de zorgverzekeraars. Deze 

documenten zijn op www.informatielangduirgezorg.nl te 

vinden. 

Jan 2020 Afgerond 

 

De aanvraag verloopt via het CIZ. De eisen die aan de 

aanvraag gesteld worden zijn op de website van het CIZ te 

vinden.  

https://www.ciz.nl/aanvraag-doen en op 

https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-

aanvraag-in-vier-stappen 

De budgethouder kan op de aanvraag aangeven of er 

voorkeur is voor ZIN of PGB. Dit is niet verplicht. 

  

In 2020 Loopt 

 
 

Ondersteuning kan geboden worden door (onafhankelijke) 

cliëntondersteuning, een zorgaanbieder of vanuit de 

gemeente.  

Heel 2020 Loopt 

http://www.informatielangduirgezorg.nl/
http://www.informatielangduirgezorg.nl/
https://www.ciz.nl/aanvraag-doen
https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen
https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen


 

Om cliënt specifieke informatie met elkaar te delen is 

toestemming nodig van de cliënt (in het kader van de AVG). 

In 2020  

 
 

Indien cliënt specifieke informatie met elkaar gedeeld wordt 

is vooraf toestemming nodig van de cliënt (in het kader van 

de AVG). 

  

 
 

Het document ‘Wlz-toegangscriteria voor cliënten met een 

psychische stoornis’ op www.informatielangdurigezorg.nl 

bevat een toelichting op de betekenis van de Wlz-

toegangscriteria. In het document wordt ook ingegaan op de 

informatie die het CIZ betrekt bij de beoordeling van de 

aanvraag. 

  

 

 
 

Indien het CIZ aanvullende informatie nodig heeft voor het 

beoordelen van de aanvraag vraagt het CIZ dit telefonisch of 

schriftelijk op.  

  

 
 

De besluitbrief, waarin de beoordeling door het CIZ van de 

indicatie-aanvraag is opgenomen, wordt naar de cliënt 

gestuurd. Aanvragers ontvangen in principe binnen 6 weken 

na de aanvraag het besluit. 

  

http://www.informatielangdurigezorg.nl/


 
 

Indien er een positief besluit is (Wlz-indicatie is toegekend) 

dan wordt het zorgkantoor hier via het reguliere Wlz-

berichtenverkeer van op de hoogte gebracht. In het bericht 

over het indicatiebesluit van het CIZ kan ook zijn 

opgenomen of de cliënt een voorkeur heeft voor PGB of ZIN. 

Dit is niet verplicht.  

 

Als budgethouder overweegt de zorg en ondersteuning in te 

kopen met een pgb maar dit nog niet heeft aangegeve dient 

de budgethouder na te gaan welke voorwaarde hieraan 

verbonden zijn om te beoordelen of het pgb passend is. Het 

advies aan de cliënt is hierover contact op te nemen met het 

zorgkantoor om de voorkeur voor pgb alsnog door te 

geven/pgb aanvraag op te starten.  

 

 

  

 

Indien er een positief besluit is (Wlz-indicatie is toegekend) 

dan wordt het zorgkantoor hier via het reguliere Wlz-

berichtenverkeer van op de hoogte gebracht. In het bericht 

over het indicatiebesluit van het CIZ kan ook zijn 

opgenomen of de cliënt een voorkeur heeft voor PGB of ZIN. 

Dit is niet verplicht.  

 

Als de budgethouder de keuze voor pgb / Zin kenbaar heeft 

gemaakt bij de aanvraag aan het CIZ dan neemt het 

zorgkantoor contact op met cliënt over pgb-aanvraag. Cliënt 

hoeft daarvoor geen extra stap te zetten. 

 

  

 

Het zorgkantoor ondersteund / bemiddeld de budgethouder 

bij het maken van een afweging voor pgb/Zin.  
  



 

Voor het aanvragen van een pgb gebruikt de budgethouder 

het aanvraagformulier. Deze kan worden opgevraagd bij het 

zorgkantoor. Dit is de reguliere procedure. Bij het 

aanvraagformulier stuurt de budgethouder een budgetplan 

mee. 

  

 

Bij zorgprofielen GGZ Wonen 1-4 kunnen mensen kiezen 

voor een pgb. Dan is een gewaarborgde hulp verplicht. Deze 

persoon zorgt ervoor dat aan alle verplichtingen wordt 

voldaan die horen bij het pgb. Zie  

https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-

zorg/gewaarborgde-hulp 

  

 
 

Het zorgkantoor nodigt de budgethouder uit voor een 

gesprek. Het zorgkantoor bespreekt in dat gesprek met de 

budgethouder of het pgb een goede oplossing voor de 

budgethouder  en of aan voorwaarden voor pgb kan worden 

voldaan (of gewaarborgde hulp nodig is, er sprake is van 

schulden ea). Wanneer de budgethouder niet meewerkt aan 

het gesprek of niet voldoet dan wijst het zorgkantoor de 

aanvraag af. Dit is regulier proces.  

  

 

Het zorgkantoor stuurt toekenningsbeschikking naar de 

budgethouder en stelt de hoogte van het budget vast. Het 

zorgkantoor maakt het budget over naar de SVB. De SVB 

beheert het budget en betaalt uw zorgverlener.  

 

  

 

Budgethouder kan zorgovereenkomst sluiten. Dit is regulier 

proces. Een belangrijke voorwaarde is dat de budgethouder 

kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt. 

  

https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/gewaarborgde-hulp
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/gewaarborgde-hulp


 

Budgethouder kan pas declareren nadat de 

zorgovereenkomst is goedkeurt door zorgkantoor (en SVB 

voor het arbeidsrechtelijke deel). Als de aanvraag wordt 

gedaan via het pgb portaal vindt de controle volledig plaats 

door het zorgkantoor.  

  

 
 

Afhankelijk van de situatie blijft de budgethouder bij zijn 

huidige zorgaanbieder (huidige zorgaanbieder levert al zorg 

of ondersteuning op grond van pgb) of stapt de 

budgethouder over naar een andere zorgaanbieder. De 

budgethouder is zelf verantwoordelijk voor de overdracht 

van zorgaanbieder 1 naar zorgaanbieder 2. 

  

 

Zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten die per 2021 

onder de Wlz vallen EN nu nog geen Wlz-zorg leveren, 

bepalen of zij per 2021 Wlz-zorg willen en kunnen gaan 

bieden.  

 

Voor GGZ vanuit de Wlz is géén Wlz-toelating nodig als uw 

organisatie alleen zorg levert die vanuit een 

persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald. 

  

 
 

Indien uit de beoordeling door het CIZ blijkt dat de cliënt 

niet voldoet aan de Wlz-toegangscriteria en daarmee geen 

recht heeft op de Wlz-zorg informeert de budgethouder 

zijn/haar zorgaanbieder en de gemeente hierover.  

  

 
 

De gemeente gaat met de cliënt in gesprek en beoordeelt op 

welke zorg de cliënt recht heeft in 2021. Indien de cliënt al 

Wmo-zorg ontving, zal in veel gevallen de eerder afgegeven 

Wmo-beschikking worden gecontinueerd. Het is ook 

mogelijk dat de gemeente besluit dat een andere 

beschikking meer passend is. 

Uiterlijk dec 

2020 

 



 
 

Gemeenten verlengen lopende beschikkingen van 

budgethouders tot eind 2020 en informeren de cliënt over 

de wetwijziging en de impact voor de cliënt.  

  

 


