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Het laatste nieuws binnen de zorg en het sociaal
domein

Zorgkantoren: we kunnen met
steun van de rechter de inkoop
van langdurige ggz voor 2022
voortzetten

Informeel tarief voor hulpverlener
met professionele kwalificaties:
sociale relatie leidend bij
tariefdifferentiatie informeel pgb

Zorgverzekeraars NL | nieuws

Bastiaan Wallage | jurisprudentie

De zorgkantoren kunnen met steun
van de rechter de inkoop van
langdurige ggz voor 2022 voortzetten.
Zij willen nu op basis van de uitspraak
met alle betrokken partijen verder
bouwen aan een constructieve
samenwerking voor een goede,
toegankelijke en betaalbare
langdurige zorg. Dit stellen de
zorgkantoren in reactie op de
uitspraak van de rechter in het kort
geding over het inkoopkader voor de
langdurige zorg. De zaak werd
aangespannen door tien
zorgaanbieders van langdurige ggz en
de Nederlandse ggz.

De in deze Legal Update te
bespreken uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep van 1 september
2021, waarbij een informeel pgb in het
kader van de Wmo 2015 ter discussie
staat, volgt in een reeks van recente
uitspraken waarin de Raad haar licht
werpt op de regelgevende
bevoegdheid van gemeenten in dit
kader. In de betreffende zaak
beantwoordt zij onder meer de vraag
welk tarief – informeel of formeel –
gehanteerd moet worden voor een
hulpverlener met professionele
kwalificaties vanuit het eigen sociale
netwerk van de cliënt.

Lees meer

Lees meer

Kamerbrief over voortgang 'de
Juiste Zorg Op de Juiste Plek'

Wat kunt u verwachten van
release iWmo 3.1 en iJw 3.1?

Rijksoverheid | beleid

Teun Oosterbaan | blogs

Minister De Jonge (VWS) stuurt de
Tweede Kamer een voortgangsbrief
over de Juiste Zorg Op de Juiste Plek
(JZOJP).

Na de major release van de iWMO en
iJW-standaarden van januari 2021
staat er op 4 april 2022 een nieuwe
release op de planning. De
wijzigingen focussen op
procesverduidelijking en beperking
van variëteit in gebruik van de
iStandaarden. Ondanks dat deze
release omschreven is als minor
release, zijn er toch een aantal
belangrijke wijzigingen die de nodige
aandacht vragen.
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Verslaglegging in de Wmo 2015
en de Jeugdwet - Opstellen van
een volledig en betrouwbaar
verslag
Donderdag 11 november, 09.00 16.45, Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een
compleet en duidelijk overzicht van de
belangrijkste juridische en nietjuridische aspecten van
verslaglegging. U krijgt praktische
handvatten geboden om een goed en
gedegen verslag op te stellen waarin
alle benodigde informatie is
opgenomen en dat aan alle
(wettelijke) eisen voldoet. U kunt de
opgedane kennis de volgende dag
meteen toepassen tijdens uw
werkzaamheden.

Tijdens deze cursus krijgt u gratis het
boek Verslagleggen in WMO en
Jeugdwet van mr. Gertjan
Christiaanse.
Meer
informatie

Verschil maken in de
schuldhulpverlening: Een
literatuurstudie naar de meerwaarde
van ervaringsdeskundigheid
Verwey-Jonker Instituut | publicaties
De laatste tijd is er veel aandacht voor de
inzet van ervaringsdeskundigen op het
gebied van armoede en schulden. In dit
literatuuroverzicht gaan we in op de
onderzoeken die de afgelopen jaren over
de inzet van
ervaringsdeskundigheid zijn gepubliceerd.
Lees meer

Jeugdzorgexperts leveren
gezamenlijk visie voor hervorming
jeugdzorg
FNV | nieuws

Hulpverleners, ervaringsdeskundigen,
toezichthouders en inhoudelijk experts
in de jeugdzorg hebben de afgelopen
maanden de koppen bijeen gestoken
om te komen tot een samenhangende
toekomstvisie. In het rapport
‘Toekomst Jeugd, de Samenvatting’
pleitten de partijen er onder meer voor
dat hulpverleners zich ontwikkelen tot
stevige ‘poortwachters’.
Lees meer

Dossier: PGB
Het persoonsgebonden budget (pgb)
is geld waarmee ouders, ouderen en
andere hulpbehoevende mensen zelf
hulp en ondersteuning inkopen. Zowel
de Jeugdwet als de Wmo bieden deze
mogelijkheid. Het pgb is een van de
manieren om de eigen kracht van
burgers te bevorderen. In dit dossier
vindt u een overzicht van relevante
publicaties over het PGB.
Lees meer

Ook interessant voor u
Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de
verordening - De tool voor efficiency en
kostenbesparing
eendaagse cursus, 09-12-2021
Basiscursus Inkoop sociaal domein - De voor- en
nadelen van verschillende inkoopmethoden
eendaagse cursus, 30-11-2021
Basiscursus Wlz - Een compleet overzicht van de
werking van de Wlz en het zorgstelsel
eendaagse cursus, 30-11-2021
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Vacatures
Jeugdconsulent

Lees meer

Factum
Leerplichtambtenaar
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Gemeente Laarbeek

(Beleids)adviseur Inkomen
Gemeente Delft

Partners
Zorg&Sociaalweb wordt mede
mogelijk gemaakt door verschillende
partners, waaronder:

Lees meer

Workshops
Zorg&Sociaalweb organiseert
verschillende workshops gedurende
het jaar, zoals onder andere de
workshops Aan de slag met Wonen
en Zorg, Basiscursus Inkoop sociaal
domein en Beschermd wonen voor
zorgaanbieders. Kijk voor het totale
overzicht op Sociaalweb Events.
Contact
Zorg&Sociaalweb
Danzigerkade 53
1013 AP Amsterdam
020 - 637 5000
info@sociaalweb.nl

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Meld u
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