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

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

Wmo 

 Meer behoefte aan begeleiding en huishoudelijke hulp 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) heeft onderzoek gedaan naar o.m. 
de vraag naar en het gebruik van zorg en ondersteuning in 2015. De resultaten  
zijn gepubliceerd in het rapport Zorg en ondersteuning in Nederland; kerncijfers 2015. 
Een samenvatting is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); het rapport  
zelf is te vinden via deze pagina (bron: SCP). 

 Ongehuwd samenwonen met zorgverlener: geen gevolg voor de 
bijstanduitkering 
Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald. In zo’n situatie blijft er  
recht op een alleenstaanden uitkering; bij bv broers en zussen was dat al het geval.  
Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)). 

 Eigen bijdragen Wmo minder sterk gestegen dan verwacht 
Op verzoek van VWS heeft het CBS onderzoek gedaan naar de eigen bijdragen van  
langdurig zorggebruikers. Die eigen bijdragen zouden minder sterk gestegen zijn  
dan verwacht. Zie voor meer info dit bericht (bron: gemeente.nu). Zie hier voor de brief 
die staatssecretaris Van Rijn over dit onderzoek naar de Kamer schreef. 
Het rapport zelf is via deze link te lezen. 

 Cliëntervaringen Wmo overwegend positief…….. 

Dat schrijft (link) de VNG op basis van het landelijke cliëntervaringsonderzoek 2016.  
Klik voor het rapport zelf  hier. 

 ….maar men is slecht geïnformeerd over onafhankelijke cliëntenondersteuning. 

Daarom heeft de VNG samen met Movisie een nieuwe handreiking gemaakt over de 
inzet van onafhankelijke cliëntenondersteuning. Zie verder dit bericht (bron: VNG);  
zie voor de handreiking zelf hier. 

 Eigen bijdrage Wmo bij verlaging inkomen 

De eigen bijdrage Wmo wordt berekend op basis van het inkomen twee jaar eerder. 
Er kan verlaging worden aangevraagd als het actuele inkomen lager is (minstens  
€ 2571 op jaarbasis). Dat heet peiljaarverlegging. In antwoord op een mail van een  
burger laat staatssecretaris Van Rijn weten, dit bedrag van € 2571 niet te zullen 
verlagen. Zie voor zijn brief hier. 

Wmo en Participatiewet 

 Wmo en Participatiewet: Lat-relatie of huwelijk? 

Onder die prikkelende titel publiceert Movisie een onderzoek naar de  
samenhang tussen Wmo en Participatiewet in de praktijk van alledag. 
Zie voor meer info en de uitkomsten dit bericht ; in het bericht staan links  
naar het onderzoek zelf. 

Participatiewet 

 Hoeveel beschutte werkplekken moet uw gemeente realiseren in 2017 en 2018? 
Die aantallen zijn vastgesteld door staatssecretaris Klijnsma en zijn hier te vinden. 
Zie voor een bericht daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur). 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meer-behoefte-aan-poetshulp-en-begeleiding.9556591.lynkx
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Zorg_en_ondersteuning_in_Nederland_kerncijfers_2015
https://iederin.nl/nieuws/17954/ongehuwd-samenwonen-met-zorgverlener--geen-invloed-op-bijstand/
https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/eigen-bijdrage-zorg-aan-huis-minder-gestegen-compensatie-gemeenten/
http://gemeente.nu/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/01/24/kamerbrief-over-het-onderzoek-naar-de-eigen-bijdrage-van-langdurig-zorggebruikers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2016/12/01/kwantitatief-onderzoek-verandering-in-eigen-bijdrage-langdurig-zorggebruikers
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/clientervaringen-wmo-ondersteuning-overwegend-positief
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/clientervaringsonderzoek2016.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/handreiking-voor-onafhankelijke-clientondersteuning
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170124_vng_handreiking_clientondersteuning.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/01/25/kamerbrief-over-voorwaarden-peiljaarverlegging
https://www.movisie.nl/artikel/participatiewet-wmo-latrelatie-huwelijk
http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2017/1/beschut-werkplekken-2017-en-2018.pdf
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/aantallen-beschutte-werkplekken-per-gemeente.9556796.lynkx


 Iets meer Wajongers aan het werk bij reguliere werkgevers 
Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van het UWV. Meer info daarover  
in dit bericht (bron: Divosa). 

 LCR: geef gemeenten niet meer beleidsvrijheid 
De LCR heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven; die sprak afgelopen week over 
de Participatiewet. Zie voor meer info het LCR-bericht; de kritische brief is hier te vinden. 

 Deel Wajongers boven de 50 jaar toch herkeurd 

In december waren er persberichten dat Wajongers boven de 50 jaar niet zouden  
worden herkeurd. In antwoord op vragen van de Tweede Kamer laat staatssecretaris 
Klijnsma weten dat dit maar voor een deel van die Wajongers geldt. Zie voor 
haar brief hier. 

VN-verdrag / Passend Onderwijs 

 Is het Passend Onderwijs in strijd met het VN-Verdrag? 
Die vraag behandelde het  College voor de Rechten van de Mens deze week  
naar aanleiding van een klacht over het Passend Onderwijs. Zie voor meer info  
dit bericht (bron: Schulinck en ANP). Er is nog geen uitspraak van het College. 

Jeugdwet 

 Waakhond blijft nog een jaar in functie 
Door het kabinet is bij de start van de Jeugdwet de Transitie Autoriteit Jeugd 
ingesteld. Deze moet er voor zorgen dat geen essentiële functies verloren gaan.  
Deze Autoriteit is oorspronkelijk voor 3 jaar ingesteld. Die periode is nu  
met een jaar verlengd. Zie daarvoor dit bericht (bron:VNG). 

Sociaal domein 

 Nieuwe cijfers over ondersteuning, zorg, participatie per gemeente beschikbaar 
(2) 
In de vorige Docu-alert stond een bericht over de nieuwste e cijfers over het gebruik  
van zorg, ondersteuning en participatie. In aansluiting daarop verwijzen we nog naar  

dit bericht, waarin op die cijfers wordt ingegaan. (bron: Binnenlands Bestuur). 

Divers 

 Hoe om te gaan met de Zorgbrede Governancecode 2017? 
Die code is ook van belang voor cliëntenraden en familieraden. In een bericht op 
de website adviseert Kansplus hoe om te gaan met die zorgcode. 

 ‘Zorg treuzelt nog met informatiebeveiliging’ 
Dat is de kop boven dit artikel op de website Skipr naar aanleiding van een  
onderzoeksrapport van advies- en accountantsbureau BDO. 

 (begeleid) zelfstandig wonen steeds moeilijker voor jongeren met beperking  
Dat is de uitkomst van de Meldactie Wonen die is gehouden door enkele  
cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in). Klik hier voor meer info over de  
uitkomsten van dat onderzoek; onderaan het bericht staat een link naar  
het onderzoek zelf (bron: Ieder(in)). 

 Waar gaat de Inspectie in 2017 in het bijzonder opletten? 
Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg vastgelegd in het Werkplan voor 2017. 
Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Het werkplan zelf is via  
de IGZ-website te vinden; onderaan die pagina staan links naar het werkplan  
en naar een samenvatting. 

 Ex-Kinderrechter wil mogelijkheid gedwongen anticonceptie 

Hij heeft daarvoor een ontwerp-wetsontwerp geschreven en dat ingediend bij VWS. 
Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids). Zier hier voor VGN-reactie. 

https://www.divosa.nl/nieuws/meer-wajongers-aan-de-slag-bij-reguliere-werkgevers
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Niet-meer-beleidsvrijheid-Participatiewet-voor-gemeenten-clienten-de-dupe
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR_TK_%2017-0020_AO_Participatiewet_26012017.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/01/20/antwoorden-op-vragen-herindeling-wajong
http://www.schulinck.nl/nieuws/2017/college-mensenrechten-toetst-passend-onderwijs.829858.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/verlenging-van-de-instellingsduur-transitie-autoriteit-jeugd
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/groter-beroep-op-voorzieningen-sociaal-domein.9556702.lynkx
https://www.kansplus.nl/2017/01/24/kansplus-over-de-nieuwe-zorgbrede-governancecode-2017/
https://www.skipr.nl/actueel/id29277-zorg-treuzelt-met-informatiebeveiliging-.html
https://iederin.nl/nieuws/17953/jongeren--zelfstandig-wonen-dreigt-een-droom-te-blijven/
https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/36088-igz-werkplan-2017-draait-om-openheid-en-gezond-vertrouwen.html
https://www.igz.nl/actueel/nieuws/werkplan-2017-openheid-en-gezond-vertrouwen-c.aspx
https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/36072-voormalig-kinderrechter-dient-wetsvoorstel-in-voor-verplichte-anticonceptie.html
http://www.vgn.nl/artikel/24979


 LVB-ers in het justitieel domein (2) 
In de vorige Docu-alert verwezen we naar een rapport over de knelpunten 
bij de opvang van mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitieel domein. 
Er blijkt nog een tweede rapport, dat vooral onderzoekt hoeveel mensen met een 
licht verstandelijke beperking er onder de verantwoordelijkheid van Justitie vallen 
(bv in gevangenissen of in de jeugdbescherming). Dit bericht gaat kort in op beide  
onderzoeken; onderaan het bericht staan links naar beide onderzoeksrapporten. 

 Inspecties Zorg en Jeugd fuseren in de zomer 

Dat heeft minister Schippers de Tweede Kamer bericht (link) 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/23/mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-in-het-justitiele-domein
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/01/24/kamerbrief-over-verzamelbrief-de-voorgenomen-fusie-tussen-de-inspectie-jeugdzorg-ijz-en-inspectie-voor-de-gezondheidszorg

