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Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan
Klaassen. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg
•

Gehandicapten worden niet gehoord bij coronamaatregelen
Dat blijkt uit een enquête van KansPlus, LFB en Ieder(in). Zie voor een
samenvatting van de uitkomsten dit bericht (bron: KansPlus); in het
bericht staat een link naar het volledige rapport.

•

‘Coronacrisis drukt kwaliteit van leven weg’
Dat schrijft Anne-Mei The in een blog op Skipr. Hoewel haar artikel over
de ouderenzorg gaat, is het ook herkenbaar voor de gehandicaptenzorg.
Het blog (met podcast) is hier te vinden .

•

Er zijn fundamentele rechten van cliënten geschaad
Dat zegt Alistair Niemeyer, zorgethicus en ouder van een meervoudig
beperkt kind, in een interview op de VGN-website. Dat interview is hier te
lezen.

•

Beschermingsmiddelen voor budgethouders
Dat is nog steeds niet goed geregeld. In de Tweede Kamer is inmiddels
een motie aangenomen om dat nu goed te gaan regelen. Minister De

Jonge heeft aangegeven daarmee bezig te zijn. Zie dit bericht van Per
Saldo.
•

Bij tweede coronagolf dreigt ook uitval medewerkers in
gehandicaptenzorg
Dat zegt stichting IZZ in dagblad Trouw van 20/8. Meer daarover in dit
bericht (bron :NZG).

•

Update quarantainebeleid voor medewerkers in de
(gehandicapten)zorg
Dat beleid is halverwege augustus aangepast. Zie voor die aanpassing
dit bericht (bron: VGN).

•

Voorbereiden op de tweede golf? Aan de slag met infectiepreventie!
Dat schrijft VGN in dit bericht, daarin wordt ingegaan op een nieuw
programma met allerlei hulpmiddelen en suggesties voor medewerkers in
de gehandicaptenzorg.

•

Kamerdebat over corona van 12 augustus
Op die dag discussieerde de Tweede Kamer weer over het coronabeleid.
Zoals gebruikelijk had VWS weer een stand van-zaken-brief gestuurd
(link);
evenals Ieder(in) (link). Een kort verslag van het debat is hier te vinden
(bron: VGN).

•

Kamerdebat over (financiële) waardering van zorgmedewerkers
Op 19 augustus discussieerde de Tweede Kamer over de beloning van
zorgmedewerkers. Klik hier voor een kort verslag van dat debat (bron:
Tweede Kamer)).

Jeugdwet
•

Passende jeugdhulp hoeft niet in eigen regio
Dat heeft de rechter bepaald in kort geding. Ouders wilden dat hun zoon
in de eigen jeugdregio opgenomen zou worden. De rechter wees dit
echter af. Verdere toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.
•

Cliëntenraad: wijziging Wajong te beperkt
In het voorjaar is de gewijzigde Wajong aangenomen door de Eerste
Kamer. Daarbij is een aantal verbeteringen aangebracht.. De Landelijke
Cliëntenraad (LCR) heeft die verbeteringen nog eens getoetst en vindt ze
onvoldoende. Meer daarover en over de brief die de LCRR naar
staatssecretaris Van ‘t Wout stuurde in dit bericht (bron: LCR).

•

Veelgestelde vragen met antwoorden over de gewijzigde Wajong
Het ministerie van SZW heeft die vragen beantwoord en daar een
overzichtelijke publicatie van gemaakt. Die publicatie is via deze link te
vinden.

•

Overstappen van oude Wajong naar Wajong 2010 kan tot 1 oktober
dit jaar
Zie daarvoor dit artikel (bron: Ieder(in)).

•

Van Ark: er is meer dan de gemeentepolis
Dat schrijft minister Van Ark in antwoord op Kamervragen van de
PvdA. Die partij wilde weten of verdwijnende gemeentepolissen leiden tot
meer zorgmijding of financiële problemen. Meer over die antwoorden in
dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) De antwoorden zelf zijn via deze
link te vinden.

Passend onderwijs
•

"Wet passend onderwijs nog steeds niet-passend, zeggen
docenten"
Onder die kop doet EenVandaag verslag van een enquête onder
docenten in het passend onderwijs. Meer details in dit bericht (bron:
NZG).

•

Foooocus leert jongere met beperking schoolvaardigheden op
werkplek
Deze nieuwe vorm van onderwijs aan mensen met een verstandelijke

beperking gaat in het nieuwe schooljaar van start in Nijmegen. Meer in dit
bericht (bron: NZG)
Leerlingenvervoer
•

Problemen met vervoer bij start van het schooljaar
Gemeenten gaan verschillend om met het toekennen van schoolvervoer.
Vorig jaar heeft de Kinderombudsvrouw een rapport uitgebracht met
daarin
10 suggesties voor gemeenten. Meer over de problemen en het rapport
in dit bericht (bron: Kinderombudsman); in het bericht staat een link naar
het rapport.

Overig
•

Instellingen maken onvoldoende gebruik van het
waarschuwingsregister
Dat blijkt uit onderzoek..
In het waarschuwingsregister worden zorgmedewerkers opgenomen die
over de schreef zijn gegaan. Zo moet worden voorkomen dat zij na
ontslag ongemerkt elders in de zorg aan het werk kunnen. Meer daarover
in dit bericht (bron: Skipr). Hoewel het bericht vooral over de
verpleeghuizen gaat, kan het toch ook van belang zijn voor
gehandicapteninstellingen.

•

Mensen met verstandelijke beperking krijgen minder zorg bij kanker
Dat komt naar voren uit onderzoek van Radboudmc. Skipr schrijft
daarover (link); in het bericht staat een link naar het artikel in Cancer
Medicine.

•

Eenvoudige info over orgaandonatie op Steffie
Op de website Steffie staat een onderdeel “Hoe werkt orgaandonatie?’,
dat in eenvoudige taal uitleg geeft (link).
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