
Overgang WLZ - verwerking opmerkingen aanbieders  
 
Opmerking 1 
Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de aanbieder om dit te communiceren met de 
gemeente, prima om dit vast te leggen in de raamovereenkomst. Mocht er niet goed mee omgegaan 
worden dan kan de betreffende aanbieder hierop ook worden aangesproken.  
Ik zou in het raamcontract dan wel waken voor de bewoordingen dat er een penalty op komt te 
staan, dat klinkt meteen zo negatief (maar dat is wellicht mijn eigen allergie van ‘toen vroeger’ in de 
contracten). Als mensen met het contract akkoord gaan kunnen ze er op de persoon/organisatie op 
worden aangesproken als ze de regels niet nakomen.  
Hiernaast heeft de aanbieder met de cliënt altijd de mogelijkheid om PGB aan te vragen mocht er 
iets naast de WLZ nodig zijn.. toch???? (even mijn onduidelijkheid tav WMO en WLZ) 
 
Verwerking:  
Het artikel over de penalty’s geldt voor alle verplichtingen die in de overeenkomst staan, dus ook 
voor de werkwijze bij overgang naar de Wlz. Een penalty wordt pas opgelegd nadat een aanbieder op 
zijn omissie is aangesproken en de kans heeft gekregen om deze te herstellen. 
  
PGB 
De WLZ is voorliggend op de WMO. Als er een WLZ-indicatie is, wordt in principe geen WMO-
ondersteuning meer ingezet. 
 
Opmerking 2 
Zo gauw wij een Wlz-indicatie binnen krijgen sturen wij automatisch en stop bericht voor de WMO 
indicatie. Als reden voor beëindiging zijn er een aantal vastgestelde redenen beschikbaar. Zie 
hieronder. Wij kunnen dus niet aangeven dat de Wmo moet stoppen omdat er een Wlz ligt. Er is in 
het berichtenverkeer ook geen ruimte om dit er bij te typen. Dit betekent in de praktijk dat de 
gemeente ons vervolgens gaat bellen om naar de reden voor stopzetting te vragen. Zou mooi zijn als 
we de reden “overgang naar Wlz” kwijt kunnen in het digitale verkeer.  
 

 
 
Verwerking: 
De gemeenten nemen deze opmerking in september mee in de landelijke ‘ontwikkeltafels’ over de 
technische aspecten van het berichtenverkeer. 
 
Opmerking 3 

Dit kun je alleen voorkomen in het geval degene die de Wmo-zorg levert ook de Wlz-indicatie 

ontvangt. Dit is vaak niet het geval. Aanbieders die Wmo-zorg leveren zijn er vaak niet van op de 

hoogte dat er een Wlz-indicatie is afgegeven. Waardoor zorg op Wmo-indicatie wordt 

doorgeleverd. Dit is nu ook een probleem voor de aanbieders. Mogelijk dat het zorgkantoor 

hierin iets kan betekenen? 

 



De trigger om in te grijpen als iemand een Wlz-indicatie krijgt, krijgen zorgaanbieders vaak ook 

niet. Er wordt niet bewust Wmo-zorg doorgeleverd. Als bekend is dat sprake is van Wlz-indicatie 

wordt Wmo-zorg beëindigd.  

Wij als zorgaanbieder krijgen ook geregeld achteraf pas door als er een wijziging heeft 

plaatsgevonden. Er kunnen meerdere zorgaanbieders betrokken zijn bij de totale zorg van 1 

cliënt. Uiteraard doen wij er als zorgaanbieder alles aan om wijzigen die we doorkrijgen, tijdig te 

verwerken.  

 
Verwerking: 
De gemeenten willen graag dat een aanbieder zijn Wmo-dienstverlening beëindigt als hij ervan op de 
hoogte komt dat zijn cliënt een Wlz-indicatie heeft gekregen. Aanbieders die over een contract 
beschikken met het zorgkantoor worden er via gegevensuitwisseling (AZR) automatisch van op de 
hoogte gebracht dat er een Wlz-indicatie is afgegeven. We passen de tekst van het voorstel aan om 
duidelijker te maken dat aanbieders ‘slechts’ in actie hoeven te komen indien ze er op enig moment 
van op de hoogte raken dat er een Wlz-indicatie aan een cliënt is verleend. 
We hebben al vaker aan het Zorgkantoor gevraagd of wij als gemeentes geen bericht kunnen krijgen, 
maar dat is tot nu toe niet mogelijk gebleken. Wij blijven hierover in gesprek met het zorgkantoor. 
 
Gewijzigde tekst voorstel: 

Handelswijze bij overgang naar Wlz  
 
Voorstel  
In de werkafspraken van de overeenkomsten Maatwerkdiensten Wmo opnemen dat wanneer bij een 
opdrachtnemer bekend is dat de burger die hij ondersteuning biedt (op basis van een opdracht van 
de gemeente) een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt, hij dit direct bij de 
gemeentelijke toegang meldt en zijn dienstverlening aan de burger beëindigt.  
 
NB Bij het stop bericht voor de Wmo-ondersteuning zijn er voor beëindiging een aantal vastgestelde 
redenen beschikbaar. Hierbij staat niet de reden ‘wlz-indicatie’. We nemen dit in september mee in 
de landelijke ‘ontwikkeltafels’ over de technische aspecten van het berichtenverkeer.  
 
Doel  
Voorkomen dat inwoners die over een Wlz-indicatie beschikken, ondersteuning blijven ontvangen via 
de Wmo.  
 
Aanleiding  
In de praktijk bestaan situaties waarin Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg naast elkaar lopen. De cliënt 
is verantwoordelijk om wijzigingen, waaronder het verkrijgen van een wlz-indicatie, aan de gemeente 
door te geven. Dit gebeurt niet altijd (tijdig). We vragen aanbieders om hier alert op te zijn en 
cliënten hierop te wijzen. We hebben als gemeente nu geen “trigger” om in te grijpen als iemand een 
Wlz-indicatie krijgt en de Wmo-ondersteuning doorloopt. Wij willen daarom in de werkafspraken de 
verantwoordelijkheid dan ook nadrukkelijk bij de aanbieder leggen om dit soort situaties te 
voorkomen. Omdat aanbieders die over een contract beschikken met het zorgkantoor via 
gegevensuitwisseling (AZR) automatisch ervan op de hoogte worden gebracht dat er een Wlz-
indicatie is afgegeven, vinden wij dat er ook een verantwoordelijkheid bij deze aanbieders ligt. Wij 
willen daarom in de werkafspraken  opnemen dat aanbieders die via het zorgkantoor bericht 
ontvangen over een verleende Wlz-indicatie dit bij ons melden en de Wmo-ondersteuning 
stopzetten. 
 


