Docu-alert 256; 7 april 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.

PGB


Overgangsregeling huishoudelijke hulp bij Wlz-zorg thuis

In een eerdere Docu-alert vermeldden we deze overgangsregeling al. In
aansluiting
daarop nog dit bericht van Per Saldo.

Wmo


Diverse gemeenten praten over afschaffen eigen bijdrage Wmo

In een artikel (link) op Zorgvisie worden de gemeenten Den Haag,
Amsterdam
en Dordrecht genoemd.

Wmo / Participatiewet


Nog steeds grote verschillen inkomensondersteuning tussen gemeenten

De KBO-PCOB constateert dit op basis van onderzoek bij ouderen. Zie
voor meer info
dit bericht (bron: Sociaalweb). Hoewel het onderzoek vooral betrekking
heeft op
ouderen, mag worden aangenomen dat dit ook geldt voor mensen met
een
(verstandelijke) beperking.

Wlz


‘Langdurige zorg nodig, maar niet te krijgen’ (2)

In de vorige Docu-alert meldden we de wachtlijstproblematiek in de VG
voor
mensen met een complexe zorgvraag. Deze week reageerde KansPlus
in een brief
op die problematiek. Zie voor die reactie hier (bron: KansPlus).
De Koraalgroep ( een instelling voor gehandicaptenzorg) pleit in een
artikel (link)
op Zorgvisie als oplossing voor speciale Units en een speciaal tarief.



Bouwstenen voor familiebeleid in instellingen

KansPlus en ’s Heeren Loo (een instelling voor gehandicaptenzorg))
hebben samen
een werkmethodiek gemaakt voor familiebeleid in instellingen. Zie voor
meer info
dit bericht (bron: KansPlus) ; onderaan het bericht staat een link naar
de werkmethode.

Participatiewet


Implementatiescan moet werkkansen kwetsbare jongeren vergroten

Dit instrument is ontwikkeld om de kansen op werk voor bv jongeren
met een
licht verstandelijke beperking te vergroten. Meer info in dit
bericht (bron: Divosa)
De scan is te vinden via website www.implementatiescan.nl

Jeugdwet


Kinderombudsman: Rijk neem duidelijker de regierol in de Jeugdzorg

Dat heeft zij geschreven in een brief aan de Kabinetinformateur.
Zie voor haar brief dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

VN-Verdrag gelijke behandeling


Informatiekaart over Verdrag voor gemeenten

De rijksoverheid heeft een korte informatiekaart over het Verdrag
gemaakt
voor gemeenten. Deze bevat ook enkel tips over de uitvoering. Die
informatiekaart
is via deze link te vinden.

VN-verdrag gelijke behandeling / Passend Onderwijs


School mocht leerling met Downsyndroom wegsturen

Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld in een
zaak
waarbij een school een leerling met Downsyndroom na een aantal jaren
had
weggestuurd omdat deze volgens de school te moeilijk gedrag
vertoonde
en het verschil met andere leerlingen in de klas te groot zou zijn
geworden.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)). Zie voor een
samenvatting en

voor de uitspraak zelf hier (bron: College voor de Rechten van de
Mens).

Divers


Diverse brieven aan de kabinetsinformateur over de VG

Deze week hebben diverse organisaties uit de VG brieven naar de
kabinetsinformateur
gestuurd. Dat zijn Kansplus en Sien (link), VGN (link),.

