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PGB


Verbied PGB-financiering Thomashuizen

Deze prikkelende stelling betrekt Harry Verbon, hoogleraar Openbare
Financiën
aan de Universiteit van Tilburg in een blog (link) op de website Sociale
Vraagstukken.

Wmo/Wlz


Stand van zaken onafhankelijke cliëntenondersteuning

Op verzoek van de Kamer stuurde staatssecretaris Van Rijn deze
week een brief
met de stand van zaken bij de onafhankelijke cliëntenondersteuning. Bij
die brief
zit een rapport van Vilans.


Cliëntenondersteuning vaak niet vindbaar

Deze week verscheen ook een rapport van de Patiëntenfederatie
Nederland over
onder meer de vindbaarheid van onafhankelijke cliëntenondersteuning.
Meer info in dit bericht (bron: Patiëntenfederatie)

Wlz


25% van hulpverlenerstijd in langdurige zorg gaat op aan administratie

Dat concludeert adviesbureau Berenschot op basis van onderzoek bij
ruim 4000
zorgverleners in de langdurige zorg; meer info in dit bericht (bron:
Skipr).


Verandering woonplaatsbeginsel gaat averechts werken.

Daarvoor vreest de directeur van VGN. Zie voor zijn reactie dit
bericht (bron: Zorgvisie).


Beleidsregels gepubliceerd voor 2018

Deze zijn deze week gepubliceerd door het Nza. Zie voor de
belangrijkste wijzigingen
t.o.v. de beleidsregels 2017 dit bericht (bron: VGN).

Participatiewet


Gemeenten gebruiken bonusregeling voor beschut werken nauwelijks.

Het ministerie van SZW kent een regeling waarbij gemeenten een
bonus krijgen
als zij beschutte werkplekken maken of in stand laten. Uit dit bericht op
de website
Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeenten nauwelijks van die regeling
gebruik maken.


LCR: Investeer meer in werk voor kwetsbare jongeren

Afgelopen week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de
arbeidsmarktproblematiek van kwetsbare jongeren. De Landelijke Clientenraad
(LCR) was daarvoor
niet uitgenodigd en heeft zijn inbreng per brief opgestuurd. Meer info
in dit bericht
(bron: LCR); onderaan het bericht staat een link naar de brief.


Ingewikkelde regelingen belangrijke oorzaak schulden

Deze week verscheen opnieuw een rapport over de
schuldenproblematiek in Nederland.
Nu van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De RVS
adviseert
onder meer om een aantal regelingen (bv over de zorg- en
woontoeslagen) te
vereenvoudigen. Zie voor een samenvatting dit artikel (bron: Sociale
Vraagstukken);
onderaan het artikel staat een link naar het rapport.


Voorwaarden voor ‘adempauze’ (breed moratorium) bij schulden

Sinds 1 april kan de rechter op verzoek een ‘adempauze’ (‘breed
moratorium’) bij
schulden instellen. Over die mogelijkheid is inmiddels een eerst
rechterlijke uitspraak
gedaan. Daaruit blijkt dat er aan de nodige voorwaarden moet worden
voldaan,
voordat de rechter zo’n verzoek toewijst. Zie voor meer info dit
artikel (bron: Schulinck).


Bedragen voor Wajong en bijstand aangepast per 1 juli

Meer info daarover is te vinden in dit bericht (link) en de daarbij
behorende bijlage.


Werkt het criterium arbeidsvermogen bij de toetsing voor de Wajong

Met ingang van 1 januari 2015 geldt het criterium ‘duurzaam geen
arbeidsvermogen’
voor nieuwe toetreders tot de Wajong. Op verzoek van de Eerste Kamer
is de
werkbaarheid van dat criterium geëvalueerd. Deze week zond
staatssecretaris Klijnsma

het rapport met een begeleidende brief naar het parlement. Meer info
in dit bericht.


Stand van zaken uitvoering banenafspraak en Participatiewet

Deze week stuurde staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer ook
een brief (link) waarin
zij ingaat op de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet.
Bij die brief zitten
twee rapporten. Eén daarvan gaat over de ‘duurzaamheid’ van de
participatiebanen.

Jeugdwet/Wmo


Handreiking handhaving Wmo en Jeugdwet geactualiseerd

De VNG heeft eerder een handreiking voor gemeenten gemaakt over
handhaving
en nalevingvan de Wmo en de Jeugdwet. Deze handreiking is recent
geactualiseerd (link).

Jeugdwet


Hoe ga je in bezwaar en beroep over de jeugdzorg en de
jeugdbescherming?
Er is een nieuwe cliëntenbrochure beschikbaar, waarin dit helder staat
beschreven.
Die brochure is via dit bericht te vinden (bron: VNG).

Divers




Mensen met verstandelijke beperking krijgen te weinig hulp in het
stemhokje
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van
de Mens
naar de Kamerverkiezingen in maart jl. Het College adviseert de
Kieswet aan te passen
zodat mensen met een verstandelijke beperking (net als mensen met
een zintuiglijke
of lichamelijke beperking) hulp kunnen krijgen in het stemhokje. Zie voor
meer info
dit bericht ( bron: College voor de Rechten van de Mens); onderaan het
bericht staan
links naar de Rapportage en het onderzoeksrapport.
“Afrekencultuur fnuikt vertrouwen in de zorg’
Die hartenkreet van een zorgbestuurder komt uit een artikel op
Skipr (link).





Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van cliëntgegevens.
Vanaf 1 juli a.s. geldt de Wet cliëntenrechten bij elektronische
verwerking van
cliëntgegevens. Deze wet legt verplichtingen op aan zorgaanbieders.
Zie voor meer
info dit bericht (bron: Zorgvisie); in het bericht staat een link naar een
brochure over
dit onderwerp.
Beschouw cliënten niet als ‘klant’ maar als ‘eigenaar’ van de
zorginstelling
Daarvoor pleit de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn recente
advies:
‘Democratie is méér dan politiek alleen. Burgers aan het roer in hun
leefwereld’.
Eenzelfde pleidooi doet de Raad t.a.v. woningcorporaties en
onderwijsinstellingen.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids); het advies
is via deze link
te vinden.

