
Toelichting bij het bestand Wlz-indiceerbaren naar functie en leeftijd per gemeente 

 

Algemeen 

Mensen met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel hebben kunnen kiezen voor het 

Wlz-overgangsrecht. Eind vorig jaar hebben gemeenten inzicht gekregen in het aantal cliënten dat 

binnen hun gemeente door het CIZ actief is benaderd en begin april in de omvang van de uitname 

per gemeente. Bijgaand spreadsheet bevat de aantallen cliënten die daadwerkelijk voor het 

overgangsrecht hebben gekozen. 

 

Van degenen die het CIZ heeft aangeschreven, heeft een groot deel gekozen voor het 

overgangsrecht. Daarnaast zijn nog cliënten met een Wlz-profiel benaderd via hun KDC. Tenslotte 

hebben cliënten met een Wlz-profiel zich vóór 1 januari 2015 gemeld via het Informatiepunt van 

Per Saldo en Ieder(in). Uiteindelijk hebben ruim 13.000 cliënten feitelijk gebruik gemaakt van het 

overgangsrecht. Zij hebben van het CIZ een indicatie voor extramurale zorg ontvangen die geldig 

is tot 1 januari 2016. In dit spreadsheet treft u de aantallen Wlz-indiceerbaren aan per gemeente 

naar leeftijdsklasse en naar leveringsvorm van voorkeur per geïndiceerde AWBZ-functie. 

 

Tabbladen 

In het eerste tabblad treft u de landelijke totalen aan. Per functie is aangegeven hoeveel cliënten 

voor deze functie zijn geïndiceerd. Cliënten kunnen uiteraard zijn geïndiceerd voor meerdere 

functies. In de tabellen is tevens aangegeven wat de gemiddelde zorgomvang is (MEAN). De totale 

zorgomvang (SUM) is het aantal cliënten met de functie vermenigvuldigd met de gemiddelde 

geïndiceerde zorgomvang.  

 

De geïndiceerde functies zijn: 

 

 
Functie Geïndiceerde zorgomvang 

BGG Begeleiding in groepsverband Uren per week (één dagdeel is 4 uur) 

BGI Individuele begeleiding Uren per week 

BHG Behandeling in groepsverband Uren per week (één dagdeel is 4 uur) 

KVB/VBT Kortdurend verblijf/ Verblijf tijdelijk Etmalen per week 

PV Persoonlijke verzorging Uren per week  

VP Verpleging Uren per week  

 

Per functie is aangegeven: 

 

N Aantal cliënten met een indicatie voor deze functie 

MEAN  Gemiddelde geïndiceerde zorgomvang per week 

SUM Totale geïndiceerde zorgomvang per week 

18- Leeftijd van de cliënt jonger dan 18 jaar 

18+ Leeftijd van de cliënt ouder dan 18 jaar 

 

In het tweede tabblad treft u de geïndiceerde zorg van de Wlz-indiceerbaren per gemeente aan. 

Alle gemeenten hebben één of meer Wlz-indiceerbaren in hun gemeente, met uitzondering van de 

gemeente Vlieland. Het CIZ heeft de woonplaats vastgesteld op basis van de inschrijving in het 

GBA. 

 

In het derde en vierde tabblad is een onderscheid gemaakt naar de leveringsvorm van voorkeur 

zoals deze tijdens de indicatiestelling is geregistreerd bij het CIZ. Cliënten kunnen per functie 

kiezen voor persoonsgebonden budget (pgb) of naturazorg (ZIN). Voor de functie behandeling is 

geen keuze voor het pgb mogelijk. In gevallen waarin de cliënt geen voorkeur heeft uitgesproken, 

is een voorkeur voor natura zorg (ZIN) verondersteld. Het komt voor dat een cliënt in een later 

stadium toch voor een andere leveringsvorm heeft gekozen.  

  



Let op: het bestand bevat alle indicaties van Wlz-indiceerbaren zoals deze door het CIZ zijn 

gesteld. Niet alle bijbehorende kosten zijn relevant voor de berekening van de uitname uit het 

gemeentefonds voor jeugd en Wmo 2015. Bij de budgettaire kaderstelling in mei 2014 was al 

voorzien dat van kinderen die zijn aangewezen op een zware vorm van dagbehandeling in de 

praktijk zouden komen voor de Wlz.  

 


