
Docu-alert 244 ; 6 januari 2017   

 
Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. 

Ze verschijnen in principe eens per week ; meestal op vrijdag.  
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. 

  

Wlz/Wmo/Jeugdwet 

 Veel zorgaanbieders gebruiken Wlz-geld om tekorten op de Wmo en Jeugdwet 
aan te vullen 
Dat blijkt uit onderzoek van Skipr bij zorgkoepels en zorginstellingen. Meer info  
in dit artikel (bron: Skipr). Zie voor de reactie van VGN hier (bron:VGN). 

Participatiewet 

  

Jeugdwet 

 ‘Financieel tekort op Jeugdzorg komt door woonplaatsbeginsel’ 
Dat speelt bv in de gemeente Ede, waar (door de aanwezigheid van gespecialiseerde  
voorzieningen) veel kinderen uit de grote steden worden geplaatst. Zie voor meer 
info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

 Nog steeds drempels in de jeugdzorg 
Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd (link). Knelpunten zijn bv onvoldoende 
informatie, onjuiste bejegening en geen gepaste hulp. Zie voor meer info dit bericht  
(bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Skipr). 

 Overheid wil betere hulp voor 66000 ‘spookjongeren’ 
Dat zijn jongeren die niet meer op school zitten, geen diploma en uitkering hebben,  
en ook niet geregistreerd staan als werkzoekende. Hieronder zijn ook jongeren met 
een licht verstandelijke beperking (LVB). Zie voor meer info dit bericht  
(bron: Nationale Zorggids) en dit artikel (bron: De Volkskrant). 

 Waar gaan de Inspecties in 2017 op letten? 
Dat hebben zij vastgelegd in hun Jaarwerkprogramma 2017 (link). Meer info daar 
is ook te vinden in dit bericht (bron:VGN). 

  

Wetsontwerp Zorg en Dwang 

 Wetsontwerp Zorg en dwang aangepast 
Voor die lezers die de ontwikkeling en behandeling van het Wetsontwerp  
Zorg en Dwang volgen: in december zijn er stukken over het wetsontwerp  
verlichte ggz naar de Tweede Kamer gestuurd. Via die stukken wordt 
ook het wetsontwerp Zorg en dwang aangepast. Zie voor die stukken hier. 

Divers 

 Waar loopt het (nog) mis in het sociaal domein? 
Jos van der Lans en Pieter Hilhorst hebben de afgelopen twee jaar de uitvoering van  
de drie decentralisaties kritisch gevolgde voor o.m. VNG en de website Sociale  
Vraagstukken. Regelmatig hebben we in die periode naar hun bevindingen verwezen.  

https://www.skipr.nl/actueel/id28995-zorgaanbieders-compenseren-karige-gemeentetarieven-met-wlz-geld.html
http://www.vgn.nl/artikel/24886
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tekort-op-jeugdzorg-door-woonplaatsbeginsel.9555451.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2017/1/Jaarrapportage-MTJ.pdf
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/drempels-in-jeugdhulp-nog-niet-geslecht.9555209.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id29058-nog-steeds-hoge-drempels-in-de-jeugdhulp.html
https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/35753-instanties-moeten-meer-samenwerken-om-jongeren-aan-baan-te-helpen.html
http://www.volkskrant.nl/favicon.ico
http://www.vgn.nl/artikel/24880
http://www.vgn.nl/artikel/24880
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2016/12/20/kamerbrief-over-wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg


Zij zijn nu gestopt. In een afrondend artikel (bron: Sociale Vraagstukken) wijzen zij  
op de vijf grootste knelpunten in het Sociaal Domein. 

 Landelijke Kiezersdag voor mensen met LVB 
Die dag wordt georganiseerd door MEE Nederland en Pro Demos op 11 februari. 
Zie voor meer info dit bericht ( bron:VGN). Meer info over het hele project is te vinden  
via www.stemjijook.nu . 

 Nieuwe handreiking resultaatsfinanciering 
Deze handreiking is gemaakt voor leden van lokale Adviesraden Sociaal Domein,  
Wmo-raden e.d. door het Programma Aandacht voor Iedereen(AVI). In de handreiking  
staan tips voor de  belangenbehartiging. De handreiking is via de AVI-website te vinden ;  
de link naar de handreiking staat linksonder (bron: AVI). 

 Nieuwe luis in de pels voor decentralisaties 
Op verzoek van de Tweede Kamer komt er opnieuw een onafhankelijke organisatie 
die de voortgang van de decentralisaties kritisch volgt. Deze organisatie moet  
de Transitiecommissie Sociaal Domein opvolgen, die dit najaar ontbonden is. 
Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

 Verslag van overleg met Kamer over invoering NIPT 
In september stuurde minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer over  
haar voornemen om de NIPT-test ter beschikking te gaan stellen aan zwangere vrouwen. 
Over die brief zijn door de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld; die vragen zijn  
eind vorig beantwoord. Zie voor de antwoorden hier.  
Eind vorig jaar zijn ook schriftelijke vragen van de PvdA over het marketingbeleid van de 
Belgische aanbieder van de NIPT-test beantwoord. 

 

http://www.socialevraagstukken.nl/30-onder-de-oppervlakte-van-de-decentralisaties/
http://www.vgn.nl/artikel/24857
http://www.stemjijook.nu/
http://www.aandachtvooriedereen.nl/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuwe-luis-in-de-pels-voor-decentralisaties.9555157.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2016/12/23/aanbieding-verslag-schriftelijk-overleg-over-de-nipt-als-eerste-test-bij-prenatale-screening
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2016/12/21/beantwoording-kamervragen-over-marketing-rondom-de-nipt-test

