
Onafhankelijke cliëntondersteuning  
en de overgang van Wmo naar Wlz
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1. Waar gaat deze publicatie over?
Een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) denkt mee met een inwoner wanneer er behoefte is aan hulp of ondersteuning. 

Bijvoorbeeld als iemand niet weet welke hulp allemaal mogelijk is, of wanneer iemand niet weet waar hij/zij terecht kan voor een 

bepaalde vorm van hulp. Hierbij kan een onafhankelijk cliëntondersteuner het gesprek aangaan, samen met de inwoner kijken wat de 

vraag precies is en welke vormen van hulp daarbij passen. 

De meeste inwoners kunnen met hun vragen terecht bij een onafhankelijke clientondersteuner die werkt vanuit de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning (Wmo) en die aangeboden wordt via de gemeente. Er bestaat echter ook onafhankelijke clientondersteuning van-

uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wordt aangeboden via het zorgkantoor in de regio, maar is alleen beschikbaar voor mensen 

die al beschikken over een Wlz-indicatie. Wat nou als je vanwege een beperking of aandoening steeds meer zorg of ondersteuning 

nodig hebt? De gemeente kan inwoners ondersteunen vanuit de Wmo. Wanneer deze ondersteuning blijvend en intensief wordt, is 

het de bedoeling dat iemand aanspraak doet op de Wlz en niet meer op de Wmo. En wat nou als je behoefte hebt aan ondersteuning 

richting de aanvraag van een Wlz? We horen in uitwisselingen in het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning dat niet 

alle cliëntondersteuners vanuit de Wmo genoeg over de Wlz weten om mensen goed te ondersteunen in de fase waarbij de overgang 

naar Wlz speelt. Daarnaast hebben niet alle gemeentes/regio’s duidelijke afspraken over of een cliëntondersteuner vanuit de Wlz al 

kan bijschakelen voordat er een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is afgegeven. Ook is in niet alle gevallen zeker 

of de geboden cliëntondersteuning vanuit de Wmo in dezelfde vorm of hoedanigheid kan doorgaan binnen de Wlz. 

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft 

over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. 

Iedere gemeente is wettelijk verplicht hierin te voorzien. Het doel van cliëntondersteuning is om ervoor te zorgen dat de 

inwoner passende ondersteuning of zorg krijgt. 

Cliëntondersteuning is geen doel op zichzelf, maar een middel om ervoor te zorgen dat inwoners de ondersteuning en zorg 

krijgen die zij nodig hebben. Cliëntondersteuning is een van de instrumenten om dat doel te bereiken. Uiteindelijk is dit het 

doel van het gehele aanbod aan voorzieningen en diensten in het sociaal domein. (Movisie, 2017).

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Het-eerste-jaar-koplopers-inzichten-en-aanbevelingen-voor-clie%CC%88ntondersteuning.pdf
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Leeswijzer
In deze themakaart wordt ingegaan op vragen en knelpunten die spelen bij onafhankelijke cliëntondersteuning rondom de overgang 

van de Wmo naar de Wlz. Binnen het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning zijn over dit onderwerp een drietal thema-

bijeenkomsten georganiseerd. In deze themakaart komen belangrijke punten die zijn besproken tijdens deze themabijeenkomsten aan 

bod. Daarnaast presenteert deze themakaart voorbeelden van verschillende aanpakken uit koplopergemeenten voor het invullen van 

onafhankelijke cliëntondersteuning in de overgang van Wmo naar Wlz. De themakaart sluit af met een aantal tips en tricks, en geeft 

antwoord op de vraag: waar moet onafhankelijke cliëntondersteuning bij de overgang tussen Wmo en Wlz rekening mee houden?

De onderwerpen in deze themakaart zijn:
• Introductie

1. Waar gaat deze publicatie over?

2. Achtergronden overgang van Wmo naar Wlz

• Verschillende aanpakken

3. Overbruggingscoach

4. Samenwerking

5. Deskundigheid en kennis

6. Lokale netwerken

7. Domeinoverstijging

• Tips en tricks 

8. Knelpunten overgang van Wmo naar Wlz

9. Checklist overgang van Wmo naar Wlz

10. Handige links

Verschillende aanpakken
Bij de overgang tussen zorg en ondersteuning vanuit de Wmo naar de Wlz kan de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner uit-

komst bieden voor een inwoner. Elke gemeente mag deze vorm van ondersteuning op haar eigen manier invullen. Hieronder worden 

vier verschillende manieren voor het invullen van onafhankelijke cliëntondersteuning voor deze doelgroep uitgelicht. Dit onderdeel van 

deze publicatie geeft antwoord op de vraag: wat kunnen gemeenten doen om onafhankelijke cliëntondersteuning in te richten voor 

inwoners die te maken hebben met een overgang van Wmo naar Wlz? 
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Hoe organiseer en versterk je cliëntondersteuning in je gemeente?
Gemeenten kunnen uiteraard de onderstaande manieren combineren in hun eigen aanpak. Kijk voor algemene informatie over het 

goed inrichten van onafhankelijke cliëntondersteuning in de volgende handreiking. Bekijk hier de koplopergemeenten die heel speci-

fiek bezig zijn met de overgang van Wmo naar Wlz. 

Tips en tricks
In het laatste gedeelte van deze themakaart geven we een aantal tips mee aan gemeenten die bezig zijn met het vormgeven van on-

afhankelijke cliëntondersteuning in de overgang van de Wmo naar de Wlz. Het is van belang dat gemeenten op de hoogte zijn van 

knelpunten bij de overgang zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Daarnaast is het voor onafhankelijke cliëntondersteuners zelf 

ook relevant om te weten wat er kan veranderen wanneer inwoners overstappen van de Wmo naar de Wlz, zodat zij hen juist kunnen 

informeren. De opgenomen checklist kan hierbij helpen. ook zijn een aantal tips opgenomen. 

Meer lezen
Wil je verder lezen over dit onderwerp? Ga naar hoofdstuk 10. 

https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-organiseer-versterk-je-clientondersteuning-je-gemeente
https://www.movisie.nl/koplopergemeenten-overgang-wmo-wlz
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2. Achtergronden
Wat speelt er in de overgang van de Wmo naar Wlz?
De overgang van zorg die via de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) geleverd wordt naar zorg die via de Wet langdurende zorg 

(Wlz) geleverd wordt, kan in veel situaties voorkomen. Onder de Wmo vallen diverse vormen van zorg en ondersteuning, onder de 

Wlz valt zorg en ondersteuning voor personen die intensieve zorg nodig hebben. Het uitgangspunt van de Wlz daarbij is dat personen 

24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben.

Er zijn een aantal groepen waarbij de overgang van Wmo naar Wlz voornamelijk speelt:

• ouderen die een Wlz-indicatie aanvragen, omdat zij in de toekomst langdurige zorg nodig hebben.

• kinderen waarbij al voor het achttiende levensjaar duidelijk is dat ook in de toekomst langdurige zorg nodig zal zijn.  

Hier spelen ernstige beperkingen, veelal lichamelijk en/of verstandelijk.

• Bij jongeren zien we de overgang naar de Wlz ook vanuit de Jeugdwet. Met ingang van 2021 is de Wlz ook opengesteld voor 

mensen met (ernstig) psychiatrische aandoening, die waarschijnlijk permanent op zorg en ondersteuning zijn aangewezen.

De overgang van Wmo zorg en ondersteuning naar Wlz zorg en ondersteuning kan nogal ingewikkeld zijn. Vooral omdat wet- en 

regelgeving tussen Wmo en Wlz sterk verschillen en omdat de regelgeving in de Wlz behoorlijk complex is. Zeker als je daar niet  

dagelijks mee te maken hebt. Dat maakt dat er snel iets mis kan gaan, of dat er iets over het hoofd gezien kan worden. 

   Zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz) definiëren cliëntondersteuning 
als een onafhankelijke vorm van ondersteuning die waar nodig alle levensterreinen kan omvatten. 
 
Wmo: “Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken 
van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.” 
 
Wlz: “Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt 
aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.”

Meer weten over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo en in de Wlz en de verschillen daartussen?  

Lees de handreiking over levensbreedheid en afbakening.

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
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3. Overbruggingscoach
Met een overbruggingscoach goed de kloof tussen Wmo en Wlz overbruggen
Diverse koplopers experimenteren met het aanstellen van een speciale persoon die zich richt op het verbinden van onafhankelijke cli-

entondersteuning en de Wmo en Wlz. Vaak gaat het om een overbruggingscoach. 

De overbruggingscoach kan zich richten op burgers of op professionals. Koploper Deurne zette aanvankelijk in op het idee burgers te 

helpen bij de overbrugging van de Wmo naar de Wlz. Uiteindelijk richtte de overbruggingscoach zich in de praktijk vooral op professi-

onals: laat de professionals weten wat belangrijk is in het overbruggingsproces en waar zij terecht kunnen met vragen. Soms blijkt de 

impuls van de overbruggingscoach wel van korte duur (door aanstelling van een jaar bijvoorbeeld), maar ook kan de extra aandacht 

blijvend effect sorteren.

Soms is het breder dan alleen de overgang van Wmo naar Wlz. Overbruggingcoaches kunnen zich ook bezig houden met andere do-

meinen. Dan is bijvoorbeeld de participatiewet (koploper Den Bosch) of de jeugdwet (koploper Dordrecht) een speerpunt.

GOED VOORBEELD

Cliënten vallen niet tussen wal en schip met overbruggingscoach

De overbruggingscoach geeft in dit interview aan dat de zorg heel gefragmenteerd is en betrokkenen voornamelijk iets weten 

vanuit de eigen praktijk. Daarnaast spelen er vaak ook nog andere belangen mee. Daarom is er echt behoefte aan cliëntonder-

steuners, die naast de cliënt gaan staan en onafhankelijk hun werk doen.

https://www.movisie.nl/artikel/clienten-vallen-niet-tussen-wal-schip-overbruggingscoach


3.  Overbruggingscoach 

4.  Samenwerking 

5.  Deskundigheid   
& kennis

6.  Lokale netwerken

7.  Domeinoverstijging 

8.  Knelpunten 

9.  Checklist 

10.  Handige links 

1. Inleiding 

2.  Achtergronden 

pag 7 van 16

4. Samenwerking
Organiseer samenwerking tussen cliëntondersteuners Wmo en Wlz
Verschillende koplopergemeenten zetten in op de samenwerking tussen cliëntondersteuners die werken binnen de gemeente (Wmo) 

en cliëntondersteuners die werken binnen de zorgkantoren (Wlz). 

De samenwerking tussen cliëntondersteuners binnen de Wmo en de Wlz kan veel opleveren. Vaak vindt dit plaats door samenwerken 

‘achter de schermen’. Wanneer een gemeente cliëntondersteuning voor de Wmo en voor de Wlz bij dezelfde organisatie inkoopt, kan 

er achter de schermen gemakkelijk samengewerkt worden. Dit wordt ook wel ‘de doorlopende lijn’ organiseren genoemd. Collega’s 

kunnen elkaar makkelijk vinden, er zijn korte lijnen en men kan samen aan een casus werken. Het blijkt dat collega’s elkaar hierbij 

makkelijker kunnen vinden, dan wanneer zij niet bij dezelfde organisatie werkzaam zijn.

Samenwerking kan ook heel bewust gezocht en aangegaan worden. Zo zijn er ook cliëntondersteuners binnen de Wmo die veel 

ervaring hebben met de overgang naar Wlz. Zij worden opgezocht door andere collega’s, gaan samen op pad en voeren gezamenlijk 

gesprekken met cliënten. Het gezamenlijk op pad gaan lijkt op het eerste gezicht soms niet efficiënt, maar op deze manier kan de 

opgedane kennis on the job goed overgedragen worden aan elkaar.

GOEDE VOORBEELDEN

Cliëntondersteuners zijn onze kritische vrienden die helpen om ons beleid  
en de uitvoering te verbeteren

Koplopergemeenten Meppel en De Wolden werken actief aan een samenwerking op het thema ‘van Wmo naar Wlz’. Lees voor 

het artikel: ‘Cliëntondersteuners zijn onze kritische vrienden die helpen om ons beleid en de uitvoering te verbeteren’ 

Koplopergemeente Dordrecht werkt bewust samen achter de schermen

MEE Drechtsteden biedt zowel onafhankelijke cliëntondersteuning aan vanuit de Wmo als vanuit de Wlz. De gemeente kijkt 

nu ook specifiek naar de overgang van Wmo naar Wlz voor jongeren. Daar is dan een cliëntondersteuner bij betrokken die ook 

veel ervaring heeft met Wlz-casussen. Lees meer

https://www.movisie.nl/artikel/clientondersteuners-zijn-onze-kritische-vrienden-die-helpen-om-ons-beleid-uitvoering-te
https://www.movisie.nl/artikel/clientondersteuners-zijn-onze-kritische-vrienden-die-helpen-om-ons-beleid-uitvoering-te
https://www.movisie.nl/artikel/clientondersteuners-zijn-onze-kritische-vrienden-die-helpen-om-ons-beleid-uitvoering-te
https://www.movisie.nl/koploper-dordrecht
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5. Deskundigheid en kennis
Zorg voor voldoende deskundigheid en kennis over de overgang naar de Wlz
Een andere manier voor het invullen van onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners die te maken hebben met een overgang van 

Wmo naar Wlz, is door onafhankelijke cliëntondersteuners in gemeenten (Wmo) te voorzien in kennis over (de overgang naar) de Wlz. 

Kennisuitwisseling en onderlinge deskundigheidsbevordering wordt vaak toegepast om een goede verbinding tot stand te brengen. 

De OCO Wmo heeft vaak een brede blik, gericht op meer levensdomeinen dan alleen zorg en ondersteuning. De OCO Wlz heeft van 

oudsher een blik die primair gericht is op zorg en minder oog heeft voor andere aspecten van het leven. Daarentegen heeft de OCO 

vanuit de Wlz heel veel kennis over de ingewikkelde regelgeving in de Wlz en aanpalende zorgvoorzieningen in NL. 

Trainingen kunnen zich dus zowel richten op een meer levensbrede blik, als op technische kennis van de Wlz. Het is bijvoorbeeld van 

belang dat onafhankelijke clientondersteuners uit de Wmo op de hoogte zijn van het financieel verschil in eigen bijdrage tussen Wmo 

(plus Zvw) en Wlz. Kennis hierover kunnen zij opdoen tijdens een training. 

GOEDE VOORBEELDEN

Basistraining Wet landurige zorg 

Bij veel MEE organisaties worden trainingen over de Wlz aangeboden.  Zo ook bij MEE De Meent groep. De Wlz is zo complex 

dat zij alle medewerkers adviseren de training te volgen. Ondanks de training wordt er alsnog geadviseerd om altijd een Wlz 

specialist te raadplegen bij de overgang van Wmo naar Wlz.  

Benieuwd naar meer informatie over de trainingen? En op zoek naar tips voor cliëntondersteuners die te maken hebben met  

de complexe overgang van de Wmo naar Wlz? Lees verder in dit interview. 

Masterclasses BCMB

Ook de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) biedt masterclasses aan op diverse terreinen, waaronder een over 

wet- en regelgeving. 

https://www.meedemeentgroep.nl/organisaties/mee-academie/basistraining-wet-langdurige-zorg
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-complex-overgang-wmo-naar-wlz
https://www.bcmb.nl/over-bcmb/over-bcmb-nederland/
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6. Lokale netwerken
Werk aan lokale netwerken van professionals in het sociaal domein
Gemeenten kunnen ook inzetten op het versterken van de lokale netwerken zodat onderlinge bekendheid, samenwerking en deskun-

digheidsuitwisseling tussen cliëntondersteuners Wmo en Wlz wordt gestimuleerd. 

Een goede verbinding tussen OCO Wmo en Wlz kan ook bereikt worden als betrokken partners elkaar kennen, goed samenwerken en 

naar elkaar verwijzen. Het idee hierbij is dat niet alle inwoners op de hoogte hoeven te zijn van de ondersteuningsmogelijkheden, als de 

lokale professionals dat maar wel zijn. Zij kunnen inwoners dan goed verwijzen of zelf expertise en inbreng van collega’s betrekken. 

Dit model is geïnspireerd door de dementienetwerken die overal in het land zijn ontstaan en goed functioneren. 

OCO’s Wlz hebben over het algemeen meer expertise over de zorgwetten en alle regels die hierbij komen kijken. OCO’s Wmo kijken 

over het algemeen breder dan de zorg, zij kijken ook naar issues die op andere levensdomeinen spelen. Het gaat echt om een samen-

werking over en weer waarbij de sterke punten van elkaars aanpak benut worden.

GOEDE VOORBEELDEN

Integrale cliëntondersteuning in Twente

De koploper regio Twente werkt met een model van lokale netwerken, die er in elke stad of dorp anders uit kunnen zien. Pro-

jectleider Elise Hol sprak hierover tijdens het Landelijk Congres Cliëntondersteuning (lees hier meer). 

De kracht van een kleine gemeente bij cliëntondersteuning

Kleine gemeenten, zoals koploper Heeze-Leende, geven aan dat zij werken met dit model van ‘ons-kent-ons’ en ‘korte lijntjes’. 

In de kleine kernen werken cliëntondersteuners er vooral aan dat inwoners hen kennen en heel laagdrempelig bij hen terecht 

kunnen met hun vragen. 

https://www.dementienetwerknederland.nl/
https://clientondersteuningtwente.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/clientondersteuner-bondgenoot-zoektocht-naar-passende-hulp-ondersteuning
https://www.movisie.nl/artikel/kracht-kleine-gemeente-clientondersteuning
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7. Domeinoverstijging
Ga over de grenzen van de wetten heen om goed te verbinden tussen Wmo en Wlz 
In de Wlz is opgenomen dat onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wlz alleen geboden kan worden aan iemand met een 

Wlz-indicatie en zijn/haar mantelzorger(s). Dit maakt dat zij niet actief zijn in de aanloop naar een (mogelijke) Wlz-indicatie. Juist in 

het aanloopproces is kennis over de mogelijkheden in en de connecties van Wlz zorg van belang. In een kamerbrief die in juli 2020 

verscheen, benoemde minister Hugo de Jonge dat een eerdere betrokkenheid van OCO Wlz in het indicatieproces is toegestaan en 

soms gewenst is. In de praktijk blijkt dit nog lastig, omdat er dan geen wettelijke basis is voor extra inspanning en middelen die daar-

mee gemoeid zijn. Een wetswijziging van de Wlz is dan ook noodzakelijk voor dit scenario. De wetswijziging is inmiddels voorgeno-

men, maar zal naar verwachting niet eerder dan 2022 van kracht worden.

Een fundamentele manier om de twee te verbinden kan worden gevonden in het ontschotten en het realiseren van domeinoverstijging 

door één integraal budget voor OCO Wmo en OCO Wlz. Koplopers Deurne en Weert proberen deze aanpak gerealiseerd te krijgen.

GOEDE VOORBEELDEN

Experimenten persoonsvolgende zorg

In het verleden hebben er al experimenten met persoonsvolgende zorg plaatsgevonden, met positieve resultaten, maar het 

heeft nog niet geleid tot toepassing op grotere schaal.

Pilots cliëntondersteuning Volwaardig Leven

Vanuit diverse organisaties wordt aangedrongen op een meer integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. Ook wat betreft cli-

entondersteuning. Zo hebben pilots met een meer cliëntvolgende aanpak bij onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wlz 

positieve resultaten. Niet de grenzen van de wet, maar de behoeften van cliënten zijn leidend. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/17/kamerbrief-clientondersteuning-overgang-wmo-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/08/kamerbrief-over-de-eindevaluatie-van-het-experiment-persoonsvolgende-zorg
https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/pilots-clientondersteuning


3.  Overbruggingscoach 

4.  Samenwerking 

5.  Deskundigheid   
& kennis

6.  Lokale netwerken

7.  Domeinoverstijging 

8.  Knelpunten 

9.  Checklist 

10.  Handige links 

1. Inleiding 

2.  Achtergronden 

pag 11 van 16

8.  Knelpunten in de overgang van 
Wmo naar Wlz

De overgang van Wmo naar Wlz verloopt niet altijd soepel. De Wlz kent veel specifieke regels die niet bij iedereen 

bekend zijn. Ook kan niet altijd alle zorg geboden worden vanuit de Wlz, ook dit is niet altijd bekend. Onderstaande 

knelpunten komen vaak voor.

Vaak gehoorde knelpunten
• Contract zorgaanbieders: niet iedere zorgaanbieder die is gecontracteerd door de gemeente vanuit de Wmo heeft ook een 

Wlz contract met het zorgkantoor. Dit kan betekenen dat een cliënt de zorg van de huidige zorgaanbieder niet kan behouden 

bij overgang naar de Wlz en dat men op zoek moet naar nieuwe zorgaanbieders.

• Maximum financiering: Wlz zorgprofielen kennen een financieringsplafond, dit betekent dat er maximumvergoeding is voor 

de zorg die vanuit de Wlz geleverd wordt. Dit kan zelfs betekenen dat er binnen de Wlz minder financiële ruimte is dan binnen 

de Wmo (in combinatie met Zvw). Een aanname bij veel mensen is dat de Wlz zwaardere zorg levert en dat de budgetten dan 

ook wel hoger zullen zijn. Dit is niet altijd het geval. 

• Maximum tarieven: bij een persoonsgebonden budget (pgb) binnen de Wlz zijn zorgkantoren ook gehouden aan maximum-

tarieven voor zorgverleners. Deze kunnen lager zijn dan de tarieven die vanuit de gemeente betaald werden. Voor sommige 

zorgverleners kan dit een reden zijn om de zorg niet voort te willen zetten.   

• Eigen bijdrage: de eigen bijdrage in de Wlz kan aanzienlijk hoger liggen dan de eigen bijdrage in de Wmo. Dit is afhankelijk 

van het inkomen en vermogen van de persoon. Sommige personen komen hier pas achter als zij de overstap naar de Wlz al 

gemaakt hebben. Op dat moment is er geen weg terug naar zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (Wlz is voorliggend).
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9.  Checklist voor de overgang van de 
Wmo naar de Wlz

Ben je als onafhankelijke cliëntondersteuner betrokken bij de overgang van Wmo naar Wlz dan is het  belangrijk om direct bij aan-

vang een aantal zaken te checken. De overgang van de Wmo naar de Wlz wordt door onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit het 

Wmo-domein begeleid (Wlz cliëntondersteuners worden pas actief nadat een Wlz-indicatie afgegeven is). 

Een aantal eenvoudige checks kunnen helpend zijn om goede keuzes te maken. Gevolgen van de overgang naar de Wlz kunnen groot 

zijn voor betrokken cliënt. Het komt voor dat dit pas laat in het traject duidelijk wordt.

Voordat er een Wlz-indicatie wordt aangevraagd, is het goed om de volgende zaken na te gaan:
1    Waarom de overgang naar Wlz? Bespreek altijd met welk doel een Wlz-indicatie wordt aangevraagd. Onderzoek of de aan-

vraag voor een Wlz-indicatie op dit moment een goede stap is. Voordelen zijn dat Wlz-indicaties voor het leven worden afgege-

ven en dat er aanspraak bestaat op verblijfszorg (bijvoorbeeld verpleeghuis). Nadelen kunnen zijn dat niet iedere zorgaanbieder 

is gecontracteerd en dat er financieringsplafonds bestaan. Ook kan er (groot) verschil zijn in eigen bijdrage die berekend wordt. 

2    Wat is er mogelijk in de Wlz? Onderzoek voor de aanvraag of de zorg die de client wenst, ook echt binnen de Wlz mogelijk 

is. Check of de huidige zorgaanbieder ook een contract heeft om zorg vanuit de Wlz te leveren (check dit bij het zorgkantoor in  

de regio). Als er geen contract is met deze zorgaanbieder, maak dan samen met de betrokkene een plan welke zorgaanbieders 

na afgifte van de Wlz-indicatie de zorg kunnen leveren.  

3    Kan het gefinancierd worden? Onderzoek of de huidige zorg binnen het financieringsplafond van de Wlz mogelijk is en 

check of alle zorg die vanuit de Wmo werd ingezet ook vanuit de Wlz vergoed kan worden. 

4    Zijn tarieven toereikend? In geval van persoonsgebonden budget, check de tarieven in de Wlz bij het zorgkantoor en be-

spreek met zorgverleners of de zorg met pgb Wlz tarieven kan worden voortgezet. 

5    Wat is de eigen bijdrage? Bespreek met betrokkenen dat er een  verschil kan zijn in eigen bijdrage. Benut hiervoor eventueel  

de rekenhulp van het CAK. 

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
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TIPS

Zorgverzekeraars Nederland - Zorgkantoren (zn.nl)

Vraag altijd een expert Wlz mee te kijken. Dit kan een onafhankelijke cliëntondersteuner zijn die gespecialiseerd is in de Wlz of 

vraag advies bij het zorgkantoor in jouw regio. Kijk op de website om het zorgkantoor in jouw regio te vinden.

Lees ook het artikel complexe casussen in de Wlz (volgt op Movisie binnenkort ism MEE de Meent Groep)

Aangezien de wetswijziging nog even duurt: hoe zou ik in voorkomende gevallen toch een beroep kunnen doen op cliënton-

dersteuning Wlz om mijn cliënt advies te kunnen dienen?

• Ga in overleg met het zorgkantoor. En betrek de gemeente hierbij. Bundel de krachten.

• Alle zorgkantoren hebben een gemeentecontactpersoon. Zorg dat het contact met deze persoon wordt gelegd. 

• Houd korte lijntjes met elkaar, weet wie je binnen jouw netwerk kunt benaderen voor vragen over verschillende  

onderwerpen. Netwerk strategisch.

• Leg met meerdere gemeenten gezamenlijk contact met het zorgkantoor, dan sta je sterker.

   Heb je zelf deze kennis niet in huis? Schakel dan vanaf het begin een Wlz-expert in of raadpleeg  
een gespecialiseerde collega. Denk niet te snel dat de overgang naar de Wlz eenvoudig is,  
realiseer je dat het complex is en dat er grote consequenties kunnen zijn voor de burger.

Lees het artikel ‘Hoe complex is de overgang van Wmo naar Wlz?’  

In dit artikel wordt onder andere ingegaan op de grote financiële  

verschillen in eigen bijdrage tussen Wmo en Wlz. 

https://zn.nl/350584833/zorgkantoren
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-complex-overgang-wmo-naar-wlz
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10. Handige links

• Cliëntondersteuning - wat is het? | Soort zorg | Informatie langdurige zorg 

Algemene informatie over clientondersteuning in de Wmo, via de gemeente en in de Wlz via zorgkantoren.

• Het Juiste Loket  

Algemene informatie over het organiseren van zorg voor professionals, cliënten en naasten.

• Overgang van Wmo/Zvw naar Wlz-zorg | Ondersteuning thuis | Informatie langdurige zorg 

Basisinformatie vanuit het ministerie van VWS over de overgang van Wmo zorg naar Wlz zorg.

• Zorgverzekeraars Nederland - Zorgkantoren 

Wie zijn de zorgkantoren in NL? Zoek hier welk zorgkantoor de Wlz uitvoert in jouw stad of regio. 

• CIZ 

CIZ beslist over aanvragen voor de Wlz en geeft indicaties af, kijk hier voor alle adressen. 

• CAK - Eigen bijdrage rekenhulp 

Op de website van het CAK kun je een proefberekening maken over de hoogte van de eigen bijdrage in de Wlz.

• Volledig pakket thuis (vpt) | Soort zorg | Informatie langdurige zorg 

Wlz zorg kan op verschillende manieren geregeld worden, bijvoorbeeld in natura. Dan regelt een zorgorganisatie voor jou de zorg. 

Een zorgorganisatie kan alle zorg in de thuissituatie regelen, dat heet volledig pakket thuis.  

• Modulair pakket thuis (mpt) | Soort zorg | Informatie langdurige zorg 

Zorgorganisaties kunnen ook een deel van de zorg regelen, dat heet modulair pakket thuis.

https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/c/clientondersteuning
https://www.informatielangdurigezorg.nl/contact
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ondersteuning-thuis/welke-wet/overgang-naar-wlz
Zorgverzekeraars Nederland - Zorgkantoren (zn.nl)
https://www.ciz.nl/
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/v/volledig-pakket-thuis
https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/m/modulair-pakket-thuis-mpt
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• Pgb voor Wlz-zorg | Soort zorg | Informatie langdurige zorg 

Wlz zorg kan ook altijd via een pgb geregeld worden, dan regel je de zorg zelf (je koopt de zorg zelf in bij zorgverleners en je 

organiseert dit zelf).

• Per Saldo – vereniging van mensen met een pgb 

Per Saldo is de vereniging van budgethouders met een pgb. De vereniging biedt veel ondersteuning en informatie.

• Wat valt onder onafhankelijke cliëntondersteuning en hoe bied je het levensbreed aan? | Movisie 

Vanuit het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning heeft Movisie ook een handreiking over levensbreide 

cliëntondersteuning samengesteld.

• Cliëntondersteuning | Movisie 

Op deze site staat alle informatie over het Koploperproject Onafhankelijke  

Cliëntondersteuning gebundeld. 

https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/p/pgb-voor-wlz-zorg
https://www.pgb.nl/
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan
https://www.movisie.nl/clientondersteuning
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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen 

we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We 

zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. We ondersteunen 

en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, 

toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo 

goed mogelijk doen. Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen. Waarin ook 

mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

Dit document is opgesteld vanuit verschillende themabijeenkomsten van het Koploperproject Cliëntondersteuning. In dit project gaan 

gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning. Het Koploperproject 

Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering 

ervan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS. 

Colofon
Datum: mei 2021 

Auteurs: Inge Redeker (Vilans), Lars Ramaker (Movisie) en Pien van der Sanden (Movisie)

Eindredactie: Sanne Meulman en Maud Schuit

Met dank aan de koplopergemeenten die betrokken waren bij de themabijeenkomsten Overgang van Wmo naar Wlz. In het bijzonder 

dank aan Maarten van den Broek (MEE de Meent Groep), Theo Schonenberg (MEE De Meentgroep), Gert Bakker (Zilveren Kruis Zorg-

kantoor) en Marlou Sommer (Menzis Zorgkantoor).

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het ministerie van VWS.

https://www.movisie.nl/clientondersteuning
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