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Raad van Bestuur CIZ geïnstalleerd  
Op 19 januari zijn Arjan Vermeulen 
en Hans Janssen geïnstalleerd als
voorzitter, respectievelijk lid van de
Raad van Bestuur van het ciz en 
heeft Gerard van Pijkeren zijn taken
als directeur/verandermanager
overgedragen.

Daarmee vormen ook de heren 
Flip Buurmeijer, Leo Bisschops en
Theo Kralt niet langer het bestuur 
van het ciz. Zij hebben, na een
verzoek daartoe van Staatssecretaris
Ross van VWS, zitting genomen in 
de Raad van Toezicht van het ciz. 
Het ciz is blij dat hun kennis en
ervaring behouden blijven voor 
de organisatie.
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Klachtenregeling 
In gesprek gaan 
Het ciz heeft niet alleen de bezwaar-
procedure maar ook de afhandeling
van klachten geüniformeerd. Voor alle
duidelijkheid: de klachtenregeling
heeft betrekking op de bejegening van
cliënten door ciz-medewerkers, de
bezwaarprocedure is er voor bezwaren
tegen de inhoud van het indicatie-
besluit. Het ciz geeft er de voorkeur
aan dat een cliënt – of zijn vertegen-
woordiger – een klacht eerst bespreekt
met de medewerker die de klacht in
zijn ogen heeft veroorzaakt. De ervaring
leert dat een klacht na zo’n gesprek
vaak al is opgelost, bijvoorbeeld omdat
de cliënt extra uitleg heeft gekregen
over de regelgeving, of omdat hij
eenvoudigweg zijn hart heeft kunnen
luchten. Komen cliënt en medewerker
er in dat gesprek samen niet uit, dan
kan er een tweede gesprek plaats-
vinden, maar nu onder leiding van
een ervaren ciz-medewerker die niet bij
de indicatie betrokken is geweest, of,
indien nodig, onder leiding van de
regiodirecteur. De cliënt kan zelf ook
iemand ter ondersteuning meenemen.

Regionale klachtencommissie
Wil de cliënt dit niet, of wordt de zaak
niet naar tevredenheid afgehandeld,

dan kan hij zich schriftelijk wenden
tot de regionale klachtencommissie.
Die telt drie leden: een onafhankelijk
voorzitter, een vertegenwoordiger van
het Regionaal Patiënten-/
Consumenten Platform (rpcp) en een
medewerker van het ciz. Deze ciz-
medewerker is niet eerder bij de
klachtafhandeling betrokken geweest.
De commissie werkt onafhankelijk en
hoeft over haar werkzaamheden geen
verantwoording af te leggen aan 
het ciz. Beide partijen krijgen de
gelegenheid hun standpunt toe te
lichten bij de klachtencommissie. 
Ook dan kan de cliënt iemand 
meenemen ter ondersteuning.
Vervolgens beslist de commissie bij
meerderheid van stemmen of de klacht
terecht is. De cliënt krijgt hierover
schriftelijk bericht, uiterlijk acht weken
na het versturen van de klachtbrief. 

Als de cliënt zich niet neerlegt bij het
oordeel, of als hij vindt dat de klacht
niet goed is afgehandeld, dan kan hij
een brief schrijven aan de regio-
directeur. Die toetst vervolgens zowel
de inhoud als de procedure van de
klachtafhandeling en brengt de cliënt
schriftelijk op de hoogte van de
bevindingen. Van links naar rechts: 

Arjan Vermeulen, Theo Kralt, Hans Janssen, Flip Buurmeijer, Leo Bisschops
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ciz Nieuws is een periodieke uitgave
van het Centrum indicatiestelling zorg
(ciz). Het ciz voert de indicatiestelling
voor awbz-zorg uit. Daarnaast verzorgt
het ciz in een groot aantal gemeenten
indicatieadviezen voor de Wvg en de
sociaal-medische advisering. 

Zelfstandig wonen
Vanaf 1 januari verzorgt het ciz de
indicaties voor adl-assistentie op
afroep voor bewoners van een cluster-
woning. adl staat voor Activiteiten
van het Dagelijks Leven (aankleden,
eten, toiletgang en dergelijke).
Clusterwoningen zijn aangepaste,
geclusterde woningen die bestemd
zijn voor mensen met een zware
lichamelijke handicap of een ernstige
somatische ziekte die de regie over hun
eigen leven willen en kunnen voeren.
Zij kunnen zo, ondanks hun zware
zorgvraag, zelfstandig blijven wonen.
Op het moment dat ze hulp nodig
hebben, nemen ze contact op met hun
zorgverlener (assistentie op afroep). 
Er zijn drie zorgaanbieders die adl-
assistentie op afroep bieden aan

bewoners van clusterwoningen:
Fokus, Amstelrade en Contour. 
Hun zorgverleners bevinden zich in de
buurt van de verschillende woon-
blokken met clusterwoningen. 

Persoonlijke verzorging
adl-assistentie wordt tot nu toe
gefinancierd uit een subsidieregeling,
maar vanaf 1 april zal deze hulp
betaald worden uit de awbz. Om die
reden gaat de indicatiestelling over van
Argonaut (die dit tot 1 januari deed)
naar het ciz. De indicaties voor 
adl-assistentie moeten in termen van
functies gesteld worden, net als de
andere awbz-indicaties. Het ciz moet
iedere huidige en iedere nieuwe
bewoner van een clusterwoning van
een awbz-indicatie voorzien. 

Alle nieuwe bewoners worden al vanaf
1 januari door het ciz geïndiceerd. 
De indicatiestelling voor de huidige
bewoners moet in april zijn afgerond.
Het is de bedoeling dat de bestaande
rechten van de huidige bewoners zoals
die zijn vastgelegd in de besluiten 
van Argonaut, één op één worden
overgenomen. Met een indicatie 
voor de functie persoonlijke verzorging
kan doorgaans goed aan de zorgvraag
worden voldaan. Soms kan er
daarnaast een indicatie voor verpleging
nodig zijn. Voor andere awbz-functies
indiceerde het ciz al. 
Bestaande besluiten zullen met het
nieuwe indicatiebesluit worden
samengevoegd tot één nieuw besluit.

CIZ indiceert voor ADL-assistentie op afroep 

Sommige ouders van gehandicapte
kinderen vragen zich af of ze met een
persoonsgebonden budget toch
activerende begeleiding op school
kunnen inkopen voor hun kind.
De Federatie van Ouderverenigingen
heeft het cvz gevraagd dit te
bevestigen. Het cvz liet weten dat
ouders van een kind met een pgb voor
bijvoorbeeld persoonlijke verzorging
of ondersteunende begeleiding,

daar inderdaad ook activerende
begeleiding op school voor mogen
inkopen. Dit is geregeld in de pgb-
regeling nieuwe stijl. De regeling
geeft aan dat zorgvragers met een
pgb een zekere bestedingsvrijheid
hebben bij de inkoop van zorg. 
Dat geldt dus ook voor kinderen met
een pgb op grond van een awbz-
indicatie. Ouders mogen dus ook
andere functies inkopen dan waarvoor
hun kind is geïndiceerd, als het maar
om verzekerde zorg gaat. Het is niet
mogelijk om een officiële indicatie
voor activerende begeleiding op school
te krijgen voor deze kinderen, omdat
onderwijs op zich al als activerende
begeleiding gezien wordt.

Pgb gehandicapte kinderen ook voor
activerende begeleiding

Hoofdvestigingen
regiobureaus

Norg 0592–675 500
Leeuwarden 058–215 73 00
Zwolle 0900–203 04 02
Enschede 053–480 45 55
Doetinchem 0314–32 12 50
Utrecht 030–286 95 00
Amsterdam 020–527 74 00
Alkmaar 072–567 00 50
Beverwijk 0251–25 74 50
Den Haag 0900–123 57 46
Rotterdam 010–282 83 00
Gouda 0182–69 62 00
Wouw 0165–30 52 59
Oss 0412–69 35 31
Veldhoven 040–254 99 99
Roermond 0475–42 52 20
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Nieuw model werkproces indicatiestelling getest in de praktijk

Wet op de Jeugdzorg
Tot 1 januari 2005 verzorgden de rio’s
de indicatiestelling voor de jeugd-GGz,
ofwel de indicaties voor kinderen tot
achttien jaar met een psychiatrische
stoornis. Het gaat dan bijvoorbeeld om
kinderen met pdd nos (een autisme-
stoornis). Op 1 januari is de Wet op de
Jeugdzorg in werking getreden en
daarin is vastgelegd dat de Bureaus
Jeugdzorg voortaan verantwoordelijk
zijn voor de indicaties voor jeugd-GGz. 

Minder ‘loketten’
De reden voor die wijziging is dat de
Bureaus Jeugdzorg alle indicaties
verzorgen voor zorg aan kinderen en
jeugdigen met psychische problemen,
gedragsproblemen en psycho-sociale
problemen. De overheid vond het
logisch om daar ook de indicaties voor
awbz-zorg op grond van een
psychiatrische stoornis aan toe te
voegen. Kinderen en hun ouders
krijgen daardoor te maken met minder
‘loketten’. Alleen als een kind naast
een psychiatrische stoornis ook een

Indicatiestelling jeugd-GGz naar
Bureaus Jeugdzorg
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Het ciz wil de werkwijze bij indicatie-
stelling eenvoudiger en klant-
vriendelijker maken en de kwaliteit
van de indicaties verbeteren. Daarom is
een referentiewerkproces ontwikkeld,
een model indicatieproces met alle
stappen en mogelijke overwegingen
die bij de indicatiestelling van belang
zijn. Het model is samengesteld uit 34
best practices uit de rio-praktijk.
Ineke Louwes, operationeel manager,
was de interne projectleider in
Apeldoorn, waar we ons lieten
informeren over het verloop en de
resultaten van de pilot. 
Louwes vertelt hoe de pilot was
opgezet. ‘We hebben het referentie-
werkproces getest bij indicaties voor
de awbz-functies huishoudelijke
verzorging, verpleging en persoonlijke
verzorging. Dat zijn namelijk de
functies waarvoor relatief veel enkel-
voudige indicaties worden afgegeven.
En daar is vereenvoudiging dus het
meest effectief.’

Eén geheel
‘Omdat we niet alle onderdelen van
de nieuwe werkwijze in zeven weken
uit konden testen, hebben we onze
aandacht vooral gericht op het proces
zelf, de bijbehorende ciz-documenten
en de brieven voor cliënten,’ gaat
Louwes verder. ‘Ja, dat gold ook voor
Friesland. Je wilt immers de
uitkomsten kunnen vergelijken.’ 
Van alle documenten zijn voorbeelden
opgenomen in de documentatie voor
de pilots. Verder is gekeken of het
referentiewerkproces in de
bedrijfsvoering was in te passen. 
Henk Veltkamp, hoofd operationeel
management en begeleider van de
indicatieadviseurs: ‘Want je hebt nu
wel een verzameling best practices,
maar je moet wel weten of die in de
praktijk een logisch geheel vormen en
of het goed werkt.’ 

Aanmeldfunctionaris
Aanmeldfunctionarissen hebben een
centrale rol in het referentiewerk-
proces. Zij filteren de aanvragen (is de
beller bij het ciz aan het goede adres?)
en bepalen aan de hand van het
aanvraagformulier – waarop zij bij de
aanmelding vast een aantal gegevens
invullen – langs welke route de
aanvraag afgehandeld moet worden:
de directe route, de verkorte route, 
de standaard route of de uitgebreide
route. Als er een huisbezoek nodig is
plannen ze dat meteen in. 
Kan de aanvraag via de directe route
afgehandeld worden, dan gaat het
aanvraagformulier daarna meteen
naar een administratief medewerker
die de indicatie administratief verwerkt
en het besluit naar de cliënt verstuurt.
Bij afhandeling via de verkorte route
gaat de aanvraag meteen door naar
een indicatiesteller.

licht verstandelijke handicap heeft 
(dit is: een iq tot ongeveer 85), kan
het ciz de aangewezen partij zijn om
de indicatie uit te voeren. Dat is
echter afhankelijk van de vraag welk
probleem de grootste aanleiding
vormt voor de zorgvraag. Is dat de
verstandelijke handicap, dan voert 
het ciz de indicatie uit. Is dat de
psychiatrische aandoening, dan hoort
de indicatieaanvraag thuis bij een van
de Bureaus Jeugdzorg. 

Afspraken in de regio
De ciz-regiodirecteuren maken
afspraken met de Bureaus Jeugdzorg
in hun regio over het doorverwijzen
van cliënten en over de gang van
zaken bij de overdracht van cliënten
en hun dossiers. Dit om te voorkomen
dat cliënten langer op een indicatie
moeten wachten dan nodig is.

Nieuwe taken
De aanmeldfunctionarissen zijn
enthousiast over de nieuwe werkwijze,
zegt Louwes. ‘Ze krijgen er interessante
taken bij. En dat geldt ook voor de
administratief medewerkers.’ 
‘De indicatieadviseurs hoeven daardoor
minder administratief werk te doen,’
voegt Veltkamp daaraan toe. 
‘Een ander pluspunt is dat indicatie-
adviseurs bij deze werkwijze niet meer
in de verleiding gebracht worden om
uitgebreid een hulpvraag te gaan
analyseren terwijl dat niet nodig is.’
De aanmeldfunctionarissen in
Apeldoorn hebben een verpleegkunde-
opleiding en hebben allemaal een
training gevolgd voor telefonische
afhandeling van indicaties. 

Suggesties
In de praktijk bleek het referentie-
werkproces een goed werkbaar geheel.
De brieven voor cliënten zijn, behalve
door verschillende ciz-medewerkers,
ook beoordeeld door een cliënten-
panel, en dat oordeel was positief.
Wel kan de nieuwe werkwijze op een
aantal punten verbeterd worden.

Louwes: ‘In de richtlijnen voor de pilot
werd een aantal eenvoudige
aanvragen genoemd die via de directe
route afgehandeld zouden kunnen
worden. Dat blijkt inderdaad goed
mogelijk, en het aantal directe
afhandelingen is bij ons dan ook
omhoog gegaan. Maar voor sommige
aanvragen is directe afhandeling niet
geschikt, zoals gecombineerde aan-
vragen. Die konden we onvoldoende
filteren bij de aanmelding.’ Verder
moesten cliënten wat langer wachten
eer de telefoon beantwoord werd,
want als aanmeldfunctionarissen meer
zelf doen wordt het gesprek per cliënt
langer. Daar moet dus eveneens een
oplossing voor komen, want het ciz wil
een klantvriendelijke organisatie zijn. 

Tijdens de pilot zijn in Apeldoorn 200
indicaties gesteld volgens de nieuwe
werkwijze. Dat is nog te weinig om
definitieve uitspraken te kunnen doen,
zeggen Louwes en Veltkamp. 
Ze pleiten dan ook voor uitbreiding
van de pilots en van het aantal pilots.
‘Wij zijn graag weer van de partij, want
iedereen hier was er positief over.’

Van eind november tot half januari liep in Apeldoorn en Sneek een pilot met
een nieuw model voor het werkproces bij indicatiestelling, het zogenoemde
referentiewerkproces. Uit de resultaten komt naar voren dat meer indicaties
direct bij de aanmelding afgehandeld kunnen worden, zegt het ciz Apeldoorn.
‘Maar vanwege de beperkte omvang is uitbreiding van de pilots gewenst.’

Ineke Louwes en Henk Veltkamp

Nieuwe bezwaarprocedure 
Bezwaarschrift
Het ciz hanteert vanaf 1 januari 2005
overal in het land de zelfde
bezwaarprocedure. We geven hier de
hoofdlijnen weer. Cliënten die
bezwaar willen maken tegen het
indicatiebesluit kunnen dat schriftelijk
doen bij de directeur van het
regiobureau waaronder ze vallen. 
Het regiobureau moet het bezwaar
binnen zes weken afhandelen. 

Vervolgtraject
Het bezwaar wordt behandeld door
een indicatieadviseur die niet
betrokken is geweest bij de indicatie-
aanvraag van de desbetreffende
cliënt. Deze indicatieadviseur hoort de
cliënt en doet nader onderzoek. Op
grond daarvan adviseert hij de

regiodirecteur het bezwaar al dan niet
gegrond te verklaren. Luidt dat advies
‘ongegrond’ (of ‘gedeeltelijk
ongegrond’), dan moet de
regiodirecteur de concept beschikking
en de bijbehorende stukken eerst
voorleggen aan het College voor
zorgverzekeringen (cvz). Dat is de
organisatie die onder andere
controleert of de AWBZ correct wordt
uitgevoerd. Vindt het cvz dat het ciz

een juiste beslissing heeft genomen,
dan wordt de concept beschikking
omgezet in een beschikking. Vindt het
cvz dat het ciz niet juist heeft
gehandeld, dan moet het ciz het
bezwaarschrift opnieuw behandelen.

Het ciz deelt de cliënt in een brief de
beslissing op het bezwaar mee. In de

brief staat ook dat hij de mogelijkheid
heeft om in beroep te gaan bij de
arrondissementsrechtbank als hij het
niet eens is met de uitspraak op het
bezwaar.

Voorlopige voorziening
Als een cliënt vindt dat hij voor de
zorg waarop hij recht denkt te hebben
niet kan wachten totdat het bezwaar
of beroep is afgehandeld, dan kan hij
bij de rechter een voorlopige voor-
ziening aanvragen. Dat kan tegelijk
met het indienen van het bezwaar of
het beroep. 

De volledige bezwaarprocedure is te
vinden op www.ciz.nl.
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