
Docu-alert 275 ; 15 september 2017  

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 

 ‘Niet iedereen voelt zich op zijn gemak in dezelfde keuken’ 

Onder die kop wordt op de website Sociale Vraagstukken verslag 
gedaan van een  
onderzoek op een activiteitencentrum, dat activiteiten aanbod aan 
gemengde groep 
bezoekers met (lichamelijke) beperking of NAH resp. bezoekers met 
een psychische 
beperking. In de praktijk bleek die gemengde samenstelling niet te 
werken.  
In het artikel (link) wordt uitgelegd waarom. 

Wlz 

 Participatiewet 

 Verschillen in toepassing Participatiewet tussen gemeenten  

Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW. Tussen gemeenten 
bestaan verschillen  
in de mate waarin verplichtingen worden opgelegd en boeten worden 
toegepast.  
Sommige gemeenten zijn daarin terughoudender dan andere 
gemeenten.  
Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

 Klijnsma verplicht overheden om arbeidsbeperkten in dienst te nemen (2) 
In aansluiting op berichten hierover in de vorige Docu-alert volgt hier 
nog de reactie  
van de VNG (link). 

Jeugdwet 

 Raadsleden hebben nauwelijks grip op de jeugdzorg 

Dat zeggen ze in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van 
Binnenlands Bestuur  
en de Nos. Ook willen zij meer geld voor de Jeugdzorg in de 
komende jaren.Zie voor meer info deze twee berichten in 
Binnenlands Bestuur (link) en (link) 

https://www.socialevraagstukken.nl/niet-iedereen-voelt-zich-op-zijn-gemak-in-dezelfde-keuken/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/szw-participatiewet-in-veel-gemeenten-niet.9570821.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/overheid-moet-meer-banen-aanbieden-voor-mensen-met-beperking
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/raadsleden-missen-greep-op-jeugdzorg.9571112.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/raadsleden-willen-meer-rijksgeld-voor-jeugdhulp.9571115.lynkx


Sociaal domein 

 Ombudsman gaat toegang tot zorg in het sociaal domein onderzoeken 
Bij de Ombudsman komen nog steeds klachten binnen van burgers 
die ‘van het kastje 
naar de muur ’gestuurd worden, als zij om hulp vragen. Meer info is 
te vinden  
in dit bericht (bron: Gemeente.nu). 

 Familie onbekend met mogelijkheid om onafhankelijke 
cliëntondersteuning te krijgen 
Dat blijkt uit het Nivel-Panel Samen Leven, waarover de website 
Binnenlands Bestuur  
deze week bericht (link).   

  

Divers 

 Maak stemmen makkelijker voor mensen met een beperking  

Deze week evalueerde de Tweede Kamer de uitvoering van de 
verkiezingen in maart. 
Ieder(in) heeft voorafgaand aan dat debat, samen met de LFB, een 
brief geschreven  
waarin zij pleiten voor meer ondersteuning in het stemhokje voor 
mensen met een  
(verstandelijke) beperking. Zie voor meer info deze twee berichten 
van Ieder(in)  
(link) en de Nationale Zorggids (link). Ook MEE NL en VGN hebben 
zo’n brief  
aan de Tweede Kamer gezonden. Zie voor die brief hier (bron: VGN). 

 ‘Plassterk: geen hulp in stemhokje voor verstandelijk beperkten 

Volgens berichten van RTL wil minister Plassterk niet op dit verzoek 
ingaan.  
Zie voor meer info dit bericht (Nationale Zorggids). 

 Eerste kook-app voor mensen met LVB 

Deze app is ontwikkeld door een aantal organisaties, waaronder 
Humantas DMH 
Meer info over die app in dit bericht (bron: Nationale Zorggids). 

 ‘Maak niet te veel regels voor mensen met LVB’ 

In dit artikel (bron: Blik op hulp) legt een ervaren hulpverlener uit 
waarom teveel regels  
averechts werken voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking. 

 

https://www.gemeente.nu/sociaal/ombudsman-onderzoekt-kastje-naar-muur-binnen-sociaal-domein/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nivel-informatie-wmo-voor-mantelzorgers.9571216.lynkx
https://iederin.nl/nieuws/18092/maak-stemmen-makkelijker-voor-mensen-met-een-beperking/
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/39425-politiek-moet-mensen-met-beperking-helpen-bij-problemen-in-stemhok.html
http://www.vgn.nl/artikel/25852
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/39446-plasterk-geen-hulp-in-stemhokje-voor-verstandelijk-beperkten.html
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/39395-eerste-kook-app-voor-mensen-met-licht-verstandelijke-beperking.html
http://blikophulp.nl/maak-niet-te-veel-regels-voor-mensen-met-een-lvb/

