
Postbus 6124  T (050) 521 72 00 E info@fokuswonen.nl 
9702 HC  Groningen F (050) 521 72 09 I  www.fokuswonen.nl 
Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 KvK Groningen 41009300  

 

  

 
 
 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 
- U.181214.OJ.ca 18 december 2014 
 
Betreft 
Overgangsrecht Wlz nu ook voor sommige cliënten van Fokus 
 
 
Geachte  
 
De staatssecretaris heeft in brieven aan de Tweede Kamer (d.d. 9 en 17 december 2014) het 
overgangsrecht Wlz (Wet langdurige zorg) opengesteld voor een aantal cliënten die in een Fokuswoning 
wonen. Dit Wlz-overgangsrecht geldt nu ook voor:   

- cliënten die naast de ADL-assistentie nu aanvullend een AWBZ-indicatie hebben van 25 uur of 
meer per week; 

- cliënten met ademhalingsondersteuning (invasief en non-invasief). 
 
Als u aan een (of beide) van de bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u kiezen of u in 2015 uw 
huidige CIZ-indicatie voor de extramurale functies verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding  
(die u naast uw ADL-assistentie heeft) via de Wlz laat lopen in plaats van via de Wmo en/of uw 
zorgverzekeraar. Voorzieningen uit de Wmo, zoals vervoer en woningaanpassingen gaan niet over naar 
de Wlz en kunnen desgewenst bij de gemeente worden aangevraagd. Voor de Wlz geldt een eigen 
bijdrage. De ADL-assistentie wordt onveranderd via de Wlz-subsidieregeling bekostigd en geleverd door 
Fokus.  
 
Kiest u voor de Wlz, dan verliest u het pgb voor huishoudelijke hulp van de gemeente, maar wordt uw 
Wlz-budget daarvoor wel verhoogd met 3357 euro. Over de hoogte van dat bedrag loopt overigens nog 
een discussie. Hebt u huishoudelijke hulp in zorg in natura, dan verliest u deze niet bij een keuze voor de 
Wlz. 
 
Voordeel van de Wlz kan zijn: 

- één loket: het zorgkantoor; 
- persoonsgebonden budget of natura is beiden mogelijk; 
- het pgb-tarief in de Wlz wordt in 2015 verhoogd met 0,74%. 

 
Nadeel van de Wlz kan zijn: 

- voor de Wlz geldt een eigen bijdrage; 
- hulp in de huishouding vanuit Wmo-pgb vervalt. In plaats daarvan ontvangt u dan een jaarbudget 

van € 3357 voor hulp in de huishouding (dat is ongeveer 2,5 uur per week). Hebt u huishoudelijke 
hulp in zorg in natura, dan verliest u deze niet bij een keuze voor de Wlz. 

 
Indien u zou willen kiezen om uw indicatie voor PV, VP en BG-Individueel via de Wlz te laten lopen dan 
dient u zich te melden bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. Het Informatiepunt is ingericht door 
Per Saldo en Ieder(in). U kunt daar informatie en advies krijgen over het Wlz-overgangsrecht.  
Het informatiepunt is bereikbaar: 
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- op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur (gesloten op 31 december) 
- telefoon (030) 7897878 
- e-mail: wlz-overgangsrecht@iederin.nl 
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Uw wens om een Wlz-indicatie te krijgen dient door het Informatiepunt voor 31 december 2014 te worden 
gemeld bij het CIZ. Daarna vervalt dit Wlz-overgangsrecht. Het Informatiepunt kan uw verzoek doorzetten 
naar het CIZ. U krijgt dan een Wlz-indicatie waarin dezelfde functies en klassen staan als in uw huidige 
AWBZ-indicatie. U krijgt een zorggarantie. Heeft u een persoonsgebonden budget? Dan krijgt u een 
budgetgarantie. Hiermee kunt u in 2015 dezelfde zorg houden als in 2014. Dit geldt voor heel 2015, ook 
als uw AWBZ-indicatie eigenlijk al eerder afliep. 
 
Wij adviseren u, indien u gebruik wilt maken van het Wlz-overgangsrecht of als u vragen heeft, direct 
contact op te nemen met het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
mr. O. Jongsma 
Voorzitter raad van bestuur 
 


