
 
 
Van: Johan Rijbroek [mailto:johan.rijbroek@planet.nl]  

Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 10:22 
Aan: participatieraad 

CC: Griffiebureau; Daphne Taets - Ingram; lcvanzetten@gmail.com 
Onderwerp: Den Haag bepaalt informatie zorgvernaderingen langdurige zorg in gemeenten. 

Urgentie: Hoog 

 
Aan:   Participatieraad 
T.a.v.: Secretaris Saskia Augustin 
  
Aan: Commissie Samenleving Haarlemse gemeenteraad  
  
O.v.v.: Staatssecretaris Van Rijn verbiedt zorgkantoren cliënten te informeren over veranderingen in 
de langdurige zorg. 
  
Ik wil u aandacht vragen voor het volgende: 
  

Bericht op website zorgkantoor.cz.nl: 
  
Zorgkantoor verstuurt geen individuele cliëntbrieven 
 
Tilburg, oktober 2014 

De zorgkantoren wilden deze maand alle AWBZ-cliënten een informatiebrief sturen om hen te informeren over de 

veranderingen in de langdurige zorg. Staatssecretaris Van Rijn vond dit niet wenselijk. Daarom gaat de verzending 

van de informatiebrieven door de zorgkantoren niet door. 
  
In deze persoonlijke brief zou ook worden vermeld vanuit welk domein (Wmo, Wlz, Zvw of combinatie 
hiervan) de cliënt in 2015 de zorg gaat ontvangen. Deze informatie wordt dus als gevolg van het 
besluit van de staatssecretaris niet meer door het zorgkantoor verstrekt. Wij verwachten dat dit leidt tot 
meer vragen bij cliënten, die hierover contact opnemen met zorgaanbieder en/of zorgkantoor.  
 
Heeft u als zorgaanbieder cliëntgerichte vragen of bijzondere casuïstiek met betrekking tot de Wlz dan 
kunt u deze stellen: 

      Voor zorg in natura: afdeling Zorgadvies (ZIN): 

Telefoonnummer: (076) 524 31 10  
E-mailadres: zin2015@cz.nl 

  
      Voor PGB: afdeling PGB:  

Telefoonnummer: (013) 594 91 06  
E-mailadres: pgb2015@cz.nl 

Wij vragen u dit nummer en mailadres alleen te gebruiken voor cliëntgerichte vragen en bijzondere 
casuïstiek over de transitie Wlz en niet voor vragen over de Wmo, jeugdwet, Zvw of zorginkoop.  
 
Houd de komende periode onze website in de gaten voor nieuwe informatie over de communicatie of 
andere ontwikkelingen over de transities. 
http://zorgkantoor.cz.nl/zorgkantoor/zorgaanbieder/nieuws/2014/geen-individuele-clientbrieven 

Vragen: 

- Is de participatieraad van het volgende bericht op de hoogte? 
- Is het wenselijk, dat centraal vanuit den Haag, de berichtgeving over de veranderingen in de 
langdurige zorg aan de cliënten wordt verteld?  
  ( In mijn beleving wordt het per 1 januari 2015 een individuele gemeentelijke, en tevens wettelijke 
uitvoeringstaak.  
    De invulling, inclusief beleid [ verordeningen ] met budgetten, verschilt per gemeente. ) 
- Vanaf 1 januari 2015 is het toch geen " eenheidsworst " meer; geen landelijk beleid? 
  
Met vriendelijke groet, 
Johan Rijbroek 
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