
Voor aanbieders 
 
Aan- en afmeldlijsten Beschermd Wonen. 
Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de aanlevering zorgproductie aan CAK m.u.v. de component wonen. 
De component wonen wordt opgeboekt door de realisatie, dit wordt gedaan door middel van aan- en 
afmeldlijsten die u maandelijks, vóór de 5de, mailt naar de gemeente Apeldoorn, emailadres: 
realmdwzorglok@apeldoorn.nl. Graag deze lijst altijd versturen, ook als er geen aan- e/of afmelding zijn. 
Het gaat hier puur om een administratieve afhandeling, zodat de cliënt een 
correcte factuur eigen bijdrage ontvangt. Te laat aanmelden betekent een stapelfactuur voor de cliënt. Niet 
afmelden betekent dat de cliënt geconfronteerd wordt met een factuur eigen bijdrage voor wonen zonder dat 
hij/zij de component wonen af neemt. De aan- en afmeldlijst is aangevuld met beëindigingsredenen en 
Terugkeer naar de maatschappij. Hieronder leggen wij u uit wat de veranderingen inhouden. 
 
Aandachtspunten ten aanzien van: 
 
Aanmeldingen. 
Als een cliënt ingeschreven staat in Apeldoorn of een Regiogemeente binnen centrum gemeente Apeldoorn, 
te weten Voorst, Epe, Heerde en Brummen en een DVO van de gemeente of een CIZ indicatie met een 
component wonen heeft, meldt u die cliënt via de lijst aan. Hier valt beschut wonen V&V en GZ ook onder. 
 
Beëindigingen. 
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft uniforme beëindigingsredenen voor alle gemeenten 
bepaald. 
Wij verzoeken u uit onderstaande redenen een keus te maken en deze door te geven aan de gemeente 
wanneer een cliënt uit zorg gaat. 
 
Beëindigingsreden 
1. Overlijden 
2. Cliënt wil nu de zorg en/of 
ondersteuning (nog) niet 
3. Overplaatsing ( er is melding 
aanvraag ondersteuning) 
4. Aanbieder kan nu de zorg 
en/ of ondersteuning nog niet 
leveren. 
5. Levering zorg en/of 
ondersteuning is beëindigd- 
toewijzing sluiten. 
6. Levering zorg en/of 
ondersteuning is beëindigd- 
toewijzing aanhouden 
7. Overdracht toewijzing (er is 
geen melding aanvang 
ondersteuning) 
8. Verhuizing naar andere 
gemeente 
9. Voortzetting ondersteuning 
in sociale basisondersteuning 
10. Voortzetting in Zvw 
11. Voortzetting in WLZ 
 
Terugkeer naar de maatschappij. (TNM) 
Nieuw toegevoegd aan de lijst is het kopje Terugkeer naar de maatschappij. Verwacht de arts of u als 
aanbieder samen met de cliënt dat deze de instelling binnen een half jaar kan verlaten? Dan is er sprake van 
‘terugkeer naar de maatschappij’. De cliënt kan dan weer thuis gaan wonen. Zolang de status ‘terugkeer 
naar de maatschappij’ geldt, betaalt de cliënt een lage eigen bijdrage. Deze regeling maakt het mogelijk dat 
een cliënt zich financieel kan voorbereiden op de terugkeer naar huis. Een verklaring ‘terugkeer naar de 
maatschappij’ is maximaal zes maanden geldig. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk. 



Aanvragen m.b.t. TNM voor klanten die onder de WMO vallen moeten altijd via de Gemeente bij het CAK 
aangeleverd worden. Het is de bedoeling dat de daarvoor bestemde formulieren door de aanbieder worden 
ingevuld en worden opgestuurd naar: Gemeente Apeldoorn, t.a.v. Jeugd , Zorg en Welzijn team Realisatie, 
Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Deze formulieren en verdere informatie hierover, zijn te vinden op de site 
van het CAK:http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/z2-1-6-downloads. 
De contactpersoon van de gemeente ondertekent en stuurt de formulieren op naar het postbusnummer van 
het CAK. Aanvragen die niet door de gemeente ondertekend zijn worden door het CAK niet in behandeling 
genomen. Zodra het CAK een TNM heeft verwerkt, passen zij de periode niet meer aan. De klant heeft 
maximaal 6 maanden recht op de Lage Eigen bijdrage. Deze periode kan ook korter zijn als de klant de 
instelling eerder verlaat. Een TNM kan het beste ingediend worden als de ontslag- of toekomstige 
ontslagdatum al bekend is. De aanbieder geeft de te verwachten ontslagdatum door aan de gemeente door 
één van de drie gegeven opties in te vullen op aan- en afmeldlijst. 

 
LET OP: Wanneer een cliënt een zak- en kleedgeldregeling via de bijstand heeft, mag er GEEN ‘terugkeer 
naar de maatschappij’ aangevraagd worden. Met een zak- en kleedgeldregeling staat de hoge eigen 
bijdrage op € 0. Met de aanvraag van Terugkeer naar de Maatschappij, wordt de lage eigen bijdrage in 
rekening gebracht en hier zit een minimum bedrag aan. 




