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FACTSHEET
GGZ in de Wlz
Martin Holling (m.holling@minvws.nl)
Via een aanpassing van de Wlz zullen ook mensen met een psychische stoornis vanaf 18 jaar worden
toegelaten tot de Wlz vanaf 2021. Dit heeft tot gevolg dat ca. 10.000 cliënten die nu zorg en
ondersteuning ontvangen via de Wmo (beschermd wonen) overgaan naar de Wlz. Ook een deel van de
cliënten die nu in een klinische setting Zvw verblijft kan een Wlz indicatie krijgen.
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. De kamerstukken zijn openbaar (TK 2018-2019, 35 146
nr. 2)
Wlz, Wmo, Zvw
Door VWS is een breed implementatieprogramma opgezet met het veld. Hierbij zijn 16 partijen
betrokken (VNG, ZN, CIZ, Actiz, VGN, GGZ-Nl, Federatie Opvang, RIBW-alliantie, V&VN, MIND, CAK,
ZINL, NZa, Korsakovcentrum, RPSW, Per Saldo).
Er is een relatie met de overgang vanuit de Wmo naar de Wlz (deze doelgroep heeft nu geen toegang
tot de Wlz wat bij gemeenten soms tot onbegrip leidt).
Tevens is er een relatie met de verdere ontwikkeling van het beschermd wonen, omdat vanaf 2021
29% van de doelgroep verschuift naar de Wlz.

Momenteel is de vorming van regiotafels in voorbereiding. Nederland is voor dit project opgedeeld in
10 regio’s. Per regio zullen centrumgemeenten, CIZ en zorgkantoren in samenwerking met lokale
zorgaanbieders overleggen over de overgang van de cliënten naar de Wlz. Door VWS is ook in elke
regio een regiocoördinator aangetrokken.

De eerste regio overleggen zijn medio mei 2019.

