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Geachte heer, mevrouw,
De komende tijd voert u gesprekken over het beleid, de transities in de zorg en de begroting voor
2015. Wij doen een klemmend beroep op u om tijdens deze besprekingen voor de groep mensen
die nu thuis woont en AWBZ-zorg heeft, waarvan een deel straks een beroep moet gaan doen op
de WMO/Jeugdwet/zorgverzekeraar, een zorgvuldige overgang te bewerkstellingen.
•

Daarvoor is uitdrukkelijk nodig dat in het eerste jaar geen korting op de budgetten van de
overstappers voor begeleiding plaatsvindt en er zo voldoende geld beschikbaar is om
zorg/ondersteuning en begeleiding te continueren. Ook op structurele basis moet
voldoende budget beschikbaar zijn om passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

•

Om onnodig schuiven van cliënten tussen stelsels te voorkomen, moeten mensen die thuis
wonen met een extramurale indicatie AWBZ die behoren tot de kerngroep van de WLZ de
mogelijkheid krijgen om toch via de WLZ-zorg en ondersteuning te krijgen.

•

Indien niet op korte termijn duidelijkheid ontstaat over bovenstaande punten, is het te
overwegen om de Wet langdurige zorg (Wlz) een jaar later in te voeren. Hierdoor ontstaat
meer ruimte voor een zorgvuldig besluitvormingsproces en kan ook goed gekeken of
mensen die nu een extramurale AWBZ-indicatie hebben beter passen binnen de Wlz of
WMO. Mocht u besluiten tot uitstel van de WLZ dan adviseren wij u de transitie intramurale
ggz eveneens uit te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten onnodig meerdere
keren tussen stelsels heen en weer geschoven worden. De voorwaarden voor deze transitie
kunnen verder gehandhaafd blijven conform de kamerbrief en bijlage d.d. 25 maart van de
staatssecretaris.

Hieronder lichten we deze punten verder toe.
De mensen waar het om gaat
Het niet korten op het budget is vooral belangrijk voor mensen die nu een extramurale Awbzindicatie hebben met begeleiding. Zij moeten straks een beroep doen op de Wmo of Jeugdwet.
Vaak gaat het om specifieke begeleiding en passende dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met
een verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige lichamelijke beperking of ouderen met
respijtzorg. Velen hebben zorg nu met een PGB geregeld.
Daarnaast moeten mensen die nu thuiswonen met een extramurale indicatie voor 1—1 2015 de
mogelijkheid krijgen om onder gelijkblijvende condities in de WLZ in te stromen.
Wij verwachten namelijk dat een flink deel van de mensen met een extramurale indicatie eigenlijk
thuishoort in de Wlz en niet in de Wmo of Jeugdwet.
Het wegnemen van de korting op begeleiding en de terugkeermogelijkheid naar de WLZ geeft
gemeenten meer tijd om passende oplossingen te realiseren met aanbieders en met
budgethouders. In de WMO en Jeugdwet is er weliswaar een overgangstermijn voor cliënten die in
2015 nog een geldige indicatie hebben, maar die vervalt als er een keukentafelgesprek is geweest
en de gemeente al dan niet een WMO/Jeugdwetvoorziening toekent.
Omdat gemeenten weten dat de budgetten die zij krijgen met 25 tot 40% worden gekort, zijn we,
bang dat gemeenten straks grote haast gaan maken met het snel voeren van
keukentafelgesprekken waardoor onzorgvuldig handelen kan ontstaan en gemeenten niet het juiste
passende ondersteuningsaanbod kunnen bieden.
Zorgvuldige besluitvorming
Het is de bedoeling dat de Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Maar er is
steeds minder tijd om de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer zorgvuldig te doen. Ook
dienen de verschillende wetten (Wmo, Participatiewet, Wlz en Jeugdwet) - die een grote impact op
het leven van onze achterban hebben - in samenhang bezien te worden. Als er onvoldoende geld
is om het overgangsrecht te borgen en er geen terugkeermogelijkheid in de WLZ komt voor
mensen die nu een extramurale AWBZ indicatie hebben, dan moet serieus worden overwogen om
invoering van de Wlz uit te stellen naar 1 januari 2016. Dit geeft gemeenten meer tijd om zich
goed voor te bereiden op mensen met een intensievere zorgvraag. Voor de intramurale ggz zou het
tussenjaar gebruikt kunnen worden om het screeningsinstrument operationeel gereed te kunnen
krijgen, zodat continuïteit van zorg gewaarborgd is tot het moment dat de nieuwe afbakening is
uitgekristalliseerd.
Wij vinden dat het riskant om alle decentralisaties binnen het sociale domein tegelijkertijd per 1
januari 2015 door te voeren, omdat veel voorbereidingen nog getroffen moeten worden. Het risico
bestaat dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. De garantie dat mensen nog een jaar
lang dezelfde zorg tegen dezelfde prijs kunnen inkopen als ze naar de gemeente en/of
zorgverzekeraar gaan en snel duidelijkheid wie er in de WLZ blijft, is snel nodig. Zo niet dat kunt u
een alternatief overwegen. Geef eerst de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zorgvuldig
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vorm. Een jaar later kan de Wlz ingaan en kan gestart worden met het overhevelen van
zorgintensievere cliënten uit de huidige AWBZ naar de Wmo.
Wij wensen u veel wijsheid en hopen dat u deze brief meeneemt in uw beleidskeuzes voor 2015.

Vriendelijke groet,

G. Rebergen
directeur a.i. Ieder(in)

H.M.E. Cliteur
directeur CSO

H. Nijboer
waarnemend directeur LPGGz

M. Laterveer
directeur LOC

W. Wind
directeur NPCF

A. Saers
directeur Per Saldo
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Bijlage 1: Omvang van de AWBZ groep
Het totaal aantal mensen met CIZ indicatie (zowel intramuraal – ZZP - als extramuraal - functies
en klassen - is 800.000 cliënten. Dit is zonder BJZ-cijfers (bureau Jeugdzorg), omdat die cijfers
amper landelijk bekend zijn. Bij BJZ zitten veel kinderen met GGZ problematiek onder de 18 jaar.
•

Extramurale indicatie met begeleiding 215.000 inclusief 22.000 kinderen ( deze laatste groep
gaat naar jeugdzorg).

•

Extramurale indicatie zonder begeleiding 240.000 cliënten. Deze groep gaat een beroep doen op
de ZVW, inclusief 6000 kinderen (gaan naar Jeugdzorg).

•

Intramuraal zitten er op dit moment 343.000 mensen in een instelling o.i.d. met een ZZP. Zij
behouden recht op zorg. Hiervan hebben 48.000 een GGZ pakket waarvan de grootste groep
gaat naar WMO of ZVW. ZZP VG/LG 114.000 cliënten en ZZP V & V (ouderen) 183.000 cliënten.
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