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Vooraf 

Dit document gaat over twee relevante omzettingen per 1 januari 2020. Er gaat gewerkt worden met nieuwe 

producten en nieuwe productcodes. De Regio Nijmegen en Rivierenland stapt af van de oude GGZ-C 

zorgzwaartepakketten. De gegunde partij/Opdrachtnemer heeft (tenminste) met één van de volgende situaties te 

maken.  

1. De huidige cliënten (ZIN) met een ZZP GGZ-C moeten worden omgezet naar een beschermd wonen of 

beschermd thuis met daaraan ook een specifiek product gekoppeld. 

2. De huidige cliënten (PBG) willen gebruik maken van het gecontracteerde ZIN aanbod en moeten worden 

omgezet naar beschermd wonen of beschermd thuis met daaraan een specifiek product gekoppeld. 

3. De huidige cliënten (PGB) willen hun PGB behouden. 

4. Er zijn geen huidige cliënten bij de Opdrachtnemer. 

5. Er staan cliënten op de wachtlijst met een oude ZZP die in de loop van 2020 hun indicatie gaan 

verzilveren. 

1. Omzetten ZIN naar nieuwe productcode 

a) Gemeente stuurt met als ingangsdatum 1/1/2020 een nieuwe zorgtoewijzing (301) met daarin de laagste 

productcode voor beschermd wonen (licht)[15N11]. Dit doen we voor 15 november (mits we de termijnen 

halen van de aanbesteding). Uitzonderingen hierop zijn cliënten waarvan we reeds weten of met de 

Opdrachtnemer hebben afgesproken dat er sprake is van het scheiden van wonen en zorg. In deze 

gevallen sturen we de laagste productcode voor Beschermd Thuis [15N02]. Er wordt ook altijd een 

toewijzing voor dagbesteding gestuurd.  

b) Opdrachtnemer stuurt voor iedere cliënt een verzoek om toewijzing (315) met de volgens Opdrachtnemer 

passende zwaarte indien het toegekende product niet passend is. Dit kan met terugwerkende kracht. De 

nieuwe toewijzing wordt pas verzonden na ontvangst creditering als er al op het oude product 

gedeclareerd is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met alle bepalingen in de Overeenkomst. 

Wanneer de 315 volledig en juist wordt aangeleverd kan de correcte toewijzing binnen tien werkdagen 

verstuurd worden. 

c) Gemeente stuurt in deze gevallen een nieuwe zorgtoewijzing (301).  

2. PGB omzetten naar ZIN 

a) Cliënt vult het formulier in waarmee hij zijn PGB indicatie omzet naar een ZIN indicatie en geeft hierbij 

zijn voorkeurs zorgaanbieder (Opdrachtnemer) aan. Dit moet voor 1 december ivm aanlevering 

budgetten aan SVB. 

b) Gemeente stuurt een nieuwe beschikking naar de cliënt en een zorgtoewijzing (301) naar de 

Opdrachtnemer met daarin het laagste (beschermd thuis) product [15N02], tenzij anders 

overeengekomen met Opdrachtnemer. Er wordt ook altijd een toewijzing voor dagbesteding gestuurd. 

d) Opdrachtnemer stuurt voor iedere cliënt een verzoek om toewijzing (315) met de volgens Opdrachtnemer 

passende zwaarte indien het toegekende product niet passend is. Dit kan met terugwerkende kracht. De 

nieuwe toewijzing wordt pas verzonden na ontvangst creditering als er al op het oude product 

gedeclareerd is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met alle bepalingen in de Overeenkomst. 

e) Gemeente stuurt in deze gevallen een nieuwe zorgtoewijzing (301).  

 



3. De huidige cliënten willen hun PGB behouden 

In de omzetting per 1/1/2020 verandert er in principe niks. De wens van de cliënt om PGB te behouden is hierin 

leidend. Het kan voorkomen dat de GGD (bij een her-beoordeling) oordeelt dat een PGB niet passend is. 

4. Er zijn geen huidige cliënten 

Opdrachtnemer heeft in deze situatie alleen met het toegangsproces vanaf 2020 te maken.  

5. Wachtlijst cliënten met oude ZZP 

a) Cliënt kan de zorgindicatie (GGZ3c-GGZ6c)  verzilveren bij een Opdrachtnemer. 

b) Opdrachtnemer stuurt een verzoek om toewijzing (315) naar de gemeente. 

c) Gemeente kent het verzochte product toe middels een 301.  

d) Alle cliënten (GGZ C met of zonder dagbesteding) krijgen ook beschikking over dagbesteding. Het is aan 

Opdrachtnemer om dit passend in te zetten. 

Beschikkingen 

 Bij een omzetting van PGB naar ZIN krijgt de inwoner altijd een nieuwe beschikking. 

 Inwoner die voorheen een zzp ggz-C zonder dagbesteding had, krijgt een beschikking over dagbesteding. 

 Inwoner die voorheen een zzp ggz-C had ontvangt in principe geen beschikking wanneer zijn zorg wordt 

omgezet naar beschermd wonen of beschermd thuis. In overleg kan altijd een nieuwe beschikking 

worden gemaakt en opgestuurd.  

 

 


