Docu-alert 284 ; 17 november 2017
Komende vrijdag 24 november is er door omstandigheden geen Docu-alert.
Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in de regel eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo
•

Gaat het goed met de zorg en ondersteuning in uw gemeente?
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen onderzoeken cliëntenorganisaties
(waaronder Ieder(in)) hoe goed de zorg en ondersteuning is geregeld in gemeenten
Zie voor dat onderzoek dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wlz
•

Kamervragen over het nachttoezicht in gehandicapteninstellingen beantwoord
Deze vragen waren gesteld door de SP en gingen over het toepassen van
camera- en uitluistersystemen in de gehandicaptenzorg. Die vragen zijn nu beantwoord
door minister De Jonge (link).

•

Opnieuw aandacht in de media over nachttoezicht in gehandicapteninstellingen
Deze week was er opnieuw aandacht in de media voor dit onderwerp. Daaruit blijkt
dat de Inspectie de afgelopen jaren zes sterfgevallen heeft onderzocht die verband
hielden met een onvoldoende nachttoezicht. Meer info in dit bericht
(bron: Nationale Zorggids).
VGN gaf een reactie op die berichten. Die reactie staat hier.

Participatiewet
•

Praktische problemen met de no-risk-polis bij gebruik van de praktijkroute
Door een beslissing van de Autoriteit Persoonsgegevens mag het UWV niet meer
met de werkgever communiceren over de no-riskpolis. Dat leidt in de praktijk
tot problemen. In dit bericht wordt het probleem beschreven
(bron: website Samen voor de klant).

•

Kabinet gaat overheidswerkgevers nog niet beboeten
Overheidswerkgevers, zoals gemeenten of departementen, zijn er niet in geslaagd
om in 2016 voldoende mensen met een beperking in dienst te nemen. Zij voldoen
daarmee niet aan de Quotumwet. Het kabinet heeft in september besloten om
sancties toe te gaan passen. Recent is daar weer over gepraat. Besloten is nu
om de sancties nog niet direct te gaan toepassen. VNG heeft in een brief de gemeenten
daarover geïnformeerd. Zie voor meer info en de brief hier (bron: VNG).

•

Aanpassing Besluit advisering beschut werk
Staatssecretaris Van Ark heeft een voorstel bekendgemaakt om het Besluit advisering
beschut werk aan te passen. Eén van de aanpassingen betreft versnelling van de
advisering door het UWV. Zie voor de brief van de staatssecretaris en het voorstel hier.

•

Brief UWV over verlaging Wajong bij arbeidsvermogen
Per 1 januari 2018 gaat de Wajong-uitkering van mensen die (enig) arbeidsvermogen
hebben omlaag van 75% naar 70% van het minimumloon. Het UWV stuurt betrokkenen

daarover de komende weken een brief. Meer info over die brief in dit bericht
(bron: Divosa)

Jeugdwet
•

Schaf verplicht jaarlijks cliëntervaringsonderzoek jeugd af
Zoals we in de vorige Docu-alert al meldden, is een groot aantal gemeenten ontevreden
over de opzet en de bruikbaarheid van het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek voor de
Jeugdwet. Veel gemeenten hebben die dan ook niet uitgevoerd dit jaar. In dit artikel
in Binnenlands Bestuur wordt op die bezwaren an gemeenten ingegaan.

Passend onderwijs/ Speciaal onderwijs
•

Aantal leerlingen op (voortgezet) speciaal onderwijs stijgt weer
Voor het eerst na de invoering van het passend onderwijs enkele jaren terug stijgt
het aantal leerlingen in het (v)so weer Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de PO-raad.
Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb).

Divers
•

Zorgaanbieder Philadelphia experimenteert met sociale robots
Zie voor meer info over dit bericht (bron: Skipr).

•

•

•

Notitie over stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking
Die notitie is gemaakt door belangenverenigingen Sien en KansPlus en is met een brief
aan alle raadsleden in Nederland toegestuurd. Zie voor de brief en de notitie dit bericht
(bron: KansPlus).
Problemen bewindvoerders en mentoren met DIGID
Vaak zijn familieleden mentor en/of bewindvoerder van iemand met een beperking.
In de praktijk ondervinden zij problemen met het gebruik van DIGID. Minister Knops van
Binnenlands Zaken heeft nu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij
ingaat op die problemen en mogelijke oplossingen. Zie voor meer info dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur). De brief van de minister is via deze link te vinden.
Wat doet het kabinet tegen de stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen?
In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister De Jonge welke maatregelen
het kabinet per 2018 en 2019 neemt om die stapeling te beperken. Die brief is hier
te vinden

