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Welke beleidsinformatie
ontvangen gemeenten in 2014
• G
 emeenten hebben om zich goed voor te bereiden op de
Wmo 2015 informatie nodig van de huidige uitvoerders van
de AWBZ. Want hoeveel mensen komen er naar de Wmo,
welke beperkingen hebben zij en welke ondersteuning en
zorg ontvangen zij? Hoeveel aanbieders leveren er AWBZ
zorg in de gemeente? Welke producten zijn er in de AWBZ,
wat is het verschil tussen de producten en welk product is
het meest gedeclareerd? Om deze vragen te beantwoorden
leveren het CIZ, Vektis (namens zorgkantoren) en het CAK
gegevenssets voor gemeenten over de huidige AWBZ. Deze
gegevens kunnen gemeenten helpen als input voor
beleidsthema’s als toegang, wijkgericht werken, inkoop en
overgangsrecht.
• Gemeenten hebben in januari van het CAK en CIZ een
update van de beleidsinformatie over de huidige AWBZ
cliënten t/m 1 juli 2013 ontvangen. In februari ontvangen
gemeenten een update van Vektis. Gemeenten krijgen
hiermee het meest recente beeld van het aantal mensen dat
nu voor AWBZ zorg, dat over gaat naar gemeenten,
geïndiceerd is, consumeert en de omvang van deze
consumptie per postcode-gebied, aanbieder en op
geanonimiseerd verzekerdenniveau.
• Naast beleidsinformatie hebben gemeenten persoonsgegevens op cliëntniveau nodig, zodat zij burgers uit kunnen
nodigen voor een gesprek. Vanwege de Wet Bescherming
Persoonsgegevens kunnen gemeenten pas nadat de Wmo
2015 is gepubliceerd (verwacht in juli 2014) deze gegevens
ontvangen.

4. Hoeveel zorgaanbieders leveren er AWBZ zorg in mijn
gemeente?
5. Welke aanbieders hebben de meeste klanten?
6. Welke aanbieders bieden de meeste dagdelen/uren
begeleiding?
7. Wat is de zorgvraag per leeftijdscategorie?
8. Welke aanbieders bedienen de meeste klanten in de leeftijd
van 18 tot 65 en van 65 jaar en ouder?
9. Welke producten zijn er in de AWBZ en wat is het verschil
tussen de producten?
10.Welk AWBZ-product is het meest gedeclareerd?
11.Wat is het huidige gebruik van de verschillende AWBZproducten per leeftijdscategorie?
12.Wat is het pgb gebruik per functie en per aandoening?
13.Welke aanbieders bieden welke zorg voor hoeveel mensen
in de verschillende wijken?
14.In welke wijk wonen de meeste ouderen die zorg
ontvangen?
15.In welke wijk wonen de meeste mensen in de beroepsbevolking die zorg ontvangen? Hoeveel van deze mensen
hebben er een dagbesteding?
Om u te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen
ontvangt u begin februari van het TransitieBureau een
uitgebreide toelichting bij deze gegevenssets. Hierin wordt u
stap voor stap meegenomen hoe u de gegevens van het CIZ,
CAK en Vektis kunt interpreteren, analyseren en toepassen.
Deze toelichting kunt u vinden op de website invoeringwmo.
nl/informatievoorziening. In deze toelichting wordt ook
ingegaan op de oorzaken van de verschillen tussen de
verschillende bestanden.

Wat betekent dit voor
gemeenten?
Met de gegevens die u ontvangt met de bestanden van het
CIZ,  CAK en Vektis, kunt u onder andere onderstaande vragen
beantwoorden:
1. Hoeveel nieuwe klanten komen er straks naar de
gemeente?
2. Hoeveel van de mensen met begeleiding die overkomen
zijn al bekend met de Wmo?
3. Voor hoeveel mensen is er afstemming tussen de Wmo en
de zorgverzekeraar of wijkverpleegkundige nodig, omdat ze
in 2015 naast Wmo ook verpleging en/ of verzorging
hebben?

Januari 2014

Gemeenten ontvangen geactualiseerde
bestanden van CIZ, Vektis en CAK.

Waar vindt u meer informatie?
• www.invoeringwmo.nl/informatievoorziening
• Stapelingsmonitor CBS
• Website KING, verkenning informatievoorziening sociaal
domein: www.kinggemeenten.nl/secties/verkenninginformatievoorziening-sociaal-domein-visd/
informatievoorziening-sociaal-domein
• http://platform-izo.nl/site/

Juli 2014

Gemeenten ontvangen
individuele cliëntgegevens

2015

Structurele gegevensuitwisseling en
beleidsinformatie (zie project VISD
voor meer informatie)

Overdracht van cliëntgegevens
AWBZ naar Wmo

Wat betekent dit voor
gemeenten?

• V
 oor het tijdig kunnen uitnodigen van burgers voor een
gesprek over een Wmo maatwerkvoorziening per 1 jan 2015
hebben gemeenten gegevens op cliëntniveau nodig.
Hiervoor is het project ‘Gegevensoverdracht cliëntgegevens
AWBZ naar de Wmo’ gestart.
• Dit project heeft als doel om op een zorgvuldige wijze
gegevens van cliënten waarvoor de zorg van AWBZ naar
Wmo verschuift, over te dragen aan gemeenten.
• Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een
wettelijke basis nodig om deze gegevens over te dragen.
Daarom kunnen gemeenten pas nadat de Wmo 2015 is
gepubliceerd (verwacht in juli 2014) deze gegevens
ontvangen.
• Het is niet de bedoeling om alle gegevens van cliënten over
te dragen. Enerzijds om privacy redenen, anderzijds omdat
gemeenten op een andere manier de zorg mogen gaan
invullen. Daarom wordt bij de overdracht van cliëntgegevens een selectie gemaakt.
• Hoe verloopt het proces? De overdracht van cliëntgegevens
wordt centraal gefaciliteerd, waarbij de volgende cliëntgegevens worden overgedragen:

• M
 et de gegevens die de gemeente ontvangt kan het gesprek
met de cliënt ingepland worden voor de overgang naar de
Wmo. Gezamenlijk met de cliënt stelt de gemeente vast hoe
de overgang naar de Wmo er uit komt te zien. In april
ontvangen gemeenten nadere informatie over de
gegevensoverdracht.
• Ook kan de gemeente met de gegevensbestanden die ze
ontvangen in kaart brengen wanneer de gemeente hoeveel
cliënten kan verwachten. Het is daarbij belangrijk dat u
vanaf 1 januari 2015 uw toegangsfunctie heeft ingericht en
dat de gespreksvoerders zijn opgeleid

Identificatiegegevens
(bijvoorbeeld NAW)

Indicatiegegevens
(bijvoorbeeld grondslag, duur, omvang)

Declaratiegegevens
(bijvoorbeeld aanbieder, functie, omvang)

• D
 e gegevens zijn afkomstig van het CIZ en de zorgkantoren.
Het CIZ verzorgt de selectie van cliënten op basis van hun
BSN+ indicatie en voegt de meest recente indicatiegegevens
toe. Tevens voegt het CIZ op basis van het GBA de meest
recente gemeentecode toe aan iedere cliënt en wordt een
controle gedaan of de betreffende cliënt niet inmiddels is
overleden.
• Vektis voegt aan de  cliëntgegevens van het CIZ de declaratiegegevens vanaf 1 jan 2013 toe. Dit zijn gegevens met
betrekking tot zorg in natura en PGB. Tevens maakt Vektis
de uitsplitsing per gemeente.  
• Het is de intentie dat het gegevensbestand vervolgens via
het goed beveiligde portaal van het CAK wordt uitgeleverd
aan de gemeente.
• In het gegevensbestand dat de gemeente ontvangt wordt
geen informatie overdragen met betrekking tot Zvw.
• In sommige situaties is het niet mogelijk dat het CIZ de
selectie van cliënten doet. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
indicatievrije zorg. Voor deze zorg geldt dat deze zorgaanbieders zelf contact zullen moeten opnemen met gemeenten om afspraken te maken voor hun cliënten.

Waar vindt u meer informatie?
• www.invoeringwmo.nl/informatievoorziening
• Website KING, verkenning informatievoorziening sociaal
domein: www.kinggemeenten.nl/secties/verkenninginformatievoorziening-sociaal-domein-visd/
informatievoorziening-sociaal-domein
• http://platform-izo.nl/site/

Welke informatie komt beschikbaar?
• Transitieplannen
• Handvatten overgangsproces

De informatie in deze kaart is gebaseerd op het wetsvoorstel
Wmo 2015. Het wetsvoorstel Wmo 2015 moet nog goedgekeurd
worden door de Tweede en Eerste Kamer. Aan de
totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg
besteed. Het TransitieBureau kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de
inhoud rechten worden ontleend.
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