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In het najaar van 2007 introduceert het CIZ 
een vernieuwde werkwijze voor de 
indicatiestelling in de opvang. Via deze weg 
informeren wij u in het kort over de 
wijzigingen in de nieuwe werkwijze. 
 
Achtergrond 
Onder opvang wordt verstaan: de zorg voor 
dak- en thuislozen, vrouwenopvang en 
(zwerf)jongeren. Omdat deze groepen sterk 
verschillen van andere cliënten in de zorg, 
werden in 2004 aparte afspraken gemaakt 
over het proces van indicatiestelling, die 
echter per regio verschillend waren. 
Daardoor ontstonden grote verschillen in de 
toegekende zorg uit de AWBZ voor cliënten. 
Met de oprichting van het CIZ als landelijke 
organisatie is daarom een project gestart 
met de Federatie Opvang en een aantal 
zorgaanbieders in de opvang om te komen 
tot een eenduidige werkwijze. Deze 
werkwijze heeft als doel: 
- het versnellen en vereenvoudigen van de 

indicatieprocedures; 
- een eenduidige beoordeling van 

zorgaanvragen; 
- verminderen van administratieve lasten; 
- deskundigheidsbevordering; 
- heldere communicatie over de voor het 

CIZ noodzakelijke informatie.  

 
Zorgaanbieders opvang 
Tot zorgaanbieders van opvang worden 
gerekend: die instellingen die door de 
gemeenten zijn aangewezen voor het 
realiseren van basiszorg voor dak- en 
thuislozen, vrouwenopvang en 
zwerfjongeren. Het betreft de zorg voor BBB 
(bad, bed en brood). Vanuit de AWBZ kan, 
indien noodzakelijk, aanvullende zorg voor 
een individuele cliënt worden geboden. 
 
Aanvragen AWBZ-zorg 
In principe vraagt een cliënt zelf een 
indicatie voor zorg uit de AWBZ aan. 

 
Echter, gezien de kenmerken van cliënten in 
de opvang vraagt in de praktijk de aanbie-
der van opvang de indicatie aan namens de 
cliënt. Voor de zorgaanbieder zijn binnen de 
nieuwe werkwijze drie mogelijkheden voor 
de aanvraag van zorg: 
1. SIP (Standaard Indicatie Protocol);  
2. reguliere aanvraag; 
3. vervolgaanvraag. 
  
1. SIP  
Directe zorgverlening is noodzakelijk terwijl 
er nog geen volledige informatieverzameling 
heeft kunnen plaatsvinden. Een SIP-opvang 
is maximaal drie maanden geldig en kan 
slechts eenmalig voor een cliënt worden 
aangevraagd. Zorgverlening kan gelijktijdig 
met de SIP-aanvraag starten. 
 
2. reguliere aanvraag  
De zorgaanbieder levert alle, voor de 
vaststelling van de zorgbehoefte van een 
cliënt, relevante informatie aan bij het CIZ. 
Het betreft het A en B-formulier. Bij de 
aanvraag dient ook informatie te worden 
aangeleverd, waarmee het CIZ de grondslag 
kan vaststellen op grond waarvan de cliënt 
recht heeft op AWBZ-zorg. Zorgverlening 
kan pas starten als het CIZ een 
indicatiebesluit heeft afgegeven. 
 
3. vervolgaanvraag 
Als het CIZ over de actuele cliëntinformatie 
beschikt, kan een verzoek om een vervolg- 
of herindicatie worden gedaan via het 
verkorte aanvraagformulier. Ook hier geldt: 
eerst een indicatiebesluit, daarna start van 
de zorgverlening. 
 
Alle aanvragen kunnen digitaal worden 
aangeleverd via de aanmeldmodule van het 
CIZ. Om van deze module gebruik te kunnen 
maken is een inlogcode nodig. Die wordt 
verstrekt nadat tussen zorgaanbieder en CIZ 
afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Positie cliënt 
De aanvraag voor indicatiestelling AWBZ 
door de zorgaanbieder kan niet buiten 
medeweten van de cliënt. De cliënt moet 
instemmen met de aanvraag en 
toestemming geven voor het opvragen van 
nadere (medische) informatie. Als de cliënt 
niet instemt met een aanvraag voor 
indicatiestelling, kan het CIZ deze niet in 
behandeling nemen. Tenzij de zorgaan-
bieder duidelijk motiveert, waarom de 
toestemming van de cliënt ontbreekt.  

Beoordeling gegevens 

In samenwerking met vertegenwoordigers 
van instellingen voor opvang, is binnen het 
project ‘Indicatiestelling opvang’ een aantal 
zogenoemde ‘ijkcliëntbeschrijvingen’ 
ontwikkeld. Dit, om landelijk een eenduidige 
indicatiestelling naar zorgzwaarte en 
zorgomvang te realiseren. 
 
Een ‘ijkcliënt’ is een uitgebreide beschrijving 
van de persoonlijke omstandigheden en 
beperkingen op diverse leefgebieden van 
een reële cliënt. Deze beschrijving bevat 
tevens een ingevulde B-score en een 
indicatiebesluit met toelichting. Deze set 
‘ijkcliënten’ dient als spiegelinformatie, die 
de zorgaanbieder kan gebruiken bij de 
aanvraag voor AWBZ-zorg. De 
indicatiesteller van het CIZ gebruikt de 
‘ijkcliënten’ als referentie bij het opstellen 
van het indicatiebesluit. 
 
In de set ‘ijkcliënten’ is onderscheid gemaakt 
tussen jongeren en ouderen en een indeling 
naar zorgniveau: 
1. aangewezen op opvang; 
2. + ernstige sociale problematiek; 
3. + ernstige gedragsproblematiek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij elk niveau is een aantal ‘ijkcliënt’ 
beschrijvingen opgenomen. De niveaus zijn 
richtinggevend en niet richtingbepalend. De 
aanvraag kan daarvan gemotiveerd 
afwijken.   
 
Toetsing aanvragen 
Het CIZ neemt in principe geen contact op 
met de cliënt en gaat bij de beoordeling van 
een aanvraag af op de informatie van de 
zorgaanbieder. Daarbij wordt 
steekproefsgewijs getoetst of de werkwijze 
van de zorgaanbieder en de beoordeling die 
deze geeft op zorgbehoefte van de cliënt, 
nog steeds in overeenstemming zijn met de 
regelgeving en de afspraken in het 
convenant. 
 
Geldigheidstermijn indicatiebesluit 
Voor een SIP geldt een geldigheidstermijn 
van maximaal 13 weken. Voor reguliere 
aanvragen kan de geldigheidstermijn 
variëren van 1 week tot maximaal 5 jaar.  
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