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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. 

PGB 

Wmo 

Wlz 

 IQ-test komt vanaf 1 januari a.s. voor rekening van CIZ  
Het CIZ eist bij indicatiestelling recente IQ-gegevens. De kosten 
daarvan komen nu voor  
voor rekening van ouders of cliënten. Die kosten kunnen hoog zijn. Nu is 
besloten dat  
de IQ-test vanaf 1 januari a.s. voor rekening van het CIZ komt. Zie voor 
meer info  
dit bericht (bron: Ieder(in)). 

Participatiewet 

 Beschut aan de bak  

Onder die titel heeft de rijksoverheid een nieuwe webpagina gemaakt 
met alle informatie 
over beschut werken. Die pagina is te vinden 
op www.beschutaandebak.nl. 
Via die pagina kan ook een aanvraag voor beschut werken bij het UWV 
worden gedaan. 

 Onderzoek naar schuldhulpverlening aan mensen met LVB  

Dit onderzoek wordt gedaan op initiatief van het UWV en uitgevoerd 
door o.m. enkele  
hogescholen en MEE Nederland. Het onderzoek moet handvatten 
opleveren om de  
schuldhulpverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking 
te verbeteren.  
Zie voor meer info dit bericht (bron: Gemeente.nu). 

 SZW: Gemeente vraag herindicatie aan voor Wsw-ers met verlopen indicatie 
Het ministerie van SZW roept gemeenten op om actief een herindicatie 
aan te vragen  
bij het UWV voor Wsw-ers, van wie de Wsw-indicatie inmiddels is 
verlopen.  
Deze ex-Wsw-ers komen nu niet in aanmerking voor opname in het 
doelgroepenregister.  
SZW vindt dat niet wenselijk. Meer info in dit bericht (bron: 
Samenvoordeklant).   

https://iederin.nl/nieuws/18084/dure-iq-tests-vanaf-volgend-jaar-voor-rekening-van-ciz/
http://www.beschutaandebak.nl/
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/onderzoek-naar-schuldhulpverlening-lichte-verstandelijke-beperking/
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/oproep-aan-gemeenten-aanvragen-herindicatie-wsw-ers


Jeugdwet 

Divers 

 Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd fuseren per 1 oktober 

Dat heeft minister Schipper de Tweede Kamer bericht. Deze gefuseerde 
inspectie gaat  
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)heten. Zie voor meer info dit 
bericht (bron: Skipr). 
De brief van de minister is hier te vinden. 

 Advies: vergoed NIPT-test niet uit de basisverzekering 

Dit advies is uitgebracht door het Zorginstituut aan minister Schippers. 
Het Zorginstituut 
is een belangrijk adviesorgaan van de regering over als het gaat om de 
inhoud van de  
basisverzekering en de Wlz.. Zie voor meer info dit bericht (bron: 
Skipr).  
Het advies van het Zorginstituut is via deze link te vinden. 

 Welke beleidsstukken en wetsvoorstellen stuurt VWS dit najaar naar de 
2e Kamer? 

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft VWS een overzicht gestuurd 
van alle stukken, 
wetsvoorstellen en dergelijke die dit najaar nog naar de Kamer zullen 
worden gestuurd. 
Deze lijst is onder voorbehoud, omdat een nieuw kabinet die nog kan 
wijzigen. Zie voor  
die lijst en de begeleidende brief hier en hier. 

 

https://www.skipr.nl/actueel/id31659-%27inspecties-gezondheidszorg-en-jeugd-gaan-op-1-oktober-samen%27.html
https://www.skipr.nl/actueel/id31659-%27inspecties-gezondheidszorg-en-jeugd-gaan-op-1-oktober-samen%27.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/08/29/kamerbrief-over-fusie-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd
https://www.skipr.nl/actueel/id31635-nipt-kan-niet-uit-basisverzekering-worden-vergoed.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2017/07/30/prenatale-screening-en-de-zorgverzekeringswet-zvw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2017/09/01/overzicht-moties-en-toezeggingen-met-een-termijn-tot-1-januari-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/09/01/kamerbrief-over-jaarplanning-kamercommissie-vws-2017-2018

