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Vierde ronde fysieke en virtuele ontwikkeltafels samengevoegd 
Op woensdag 31 augustus en 7 september waren de vergaderingen gepland van de vierde ronde fysieke 
ontwikkeltafels. Het betreft  de tafels Jeugd en Wmo/Participatie, respectievelijk Kwaliteit/Monitoring en 
Overeenkomsten. Besloten is om deze vergaderingen samen te voegen tot één bijeenkomst. Deze vindt plaats op 
donderdag 15 september aanstaande. 
 
Ook de vierde virtuele ontwikkeltafelronde voor Jeugd, Wmo/Participatie, Kwaliteit/Monitoring en Overeenkomsten 
wordt samengevoegd. Deze vindt plaats van 21 t/m 27 september 2016. De nieuwe data staan ook op de website 
onder Ontwikkeltafels 2016. 
 
 
Protocol calamiteiten Jeugd 
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn zorgaanbieders verplicht om een calamiteit 
of geweldsincident te melden. Via deze link op de contactpagina van onze website leest u waar en hoe u dit kunt 
doen. 
 
Nu is er ook voor calamiteiten Jeugd een protocol beschikbaar. In dit protocol staat de werkwijze over wat te doen 
als er een calamiteit plaatsvindt bij een jeugdzorginstelling. Ook dit protocol kunt u op onze website vinden. 
  
 
VNG Berichtenapp iWmo/iJw App gelanceerd 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op haar website bekendgemaakt dat het een app heeft 
ontwikkeld voor het berichtenverkeer iWmo/iJw. De app maakt het ook voor kleine(re) aanbieders en gemeenten 
zonder softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw.  
 
De app wordt als een pilot gelanceerd tot 1 januari 2017. Afhankelijk van nut/noodzaak  stelt de VNG deze ook 
daarna beschikbaar. Zo wordt de app gereed gemaakt voor de nieuwe 2.1-versies van iWmo en iJw, die per 1 april 
2017 worden geïmplementeerd. Tot 1 januari 2017 wordt de app in ieder geval onderhouden en voldoet hij aan alle 
eisen voor het berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet.  
 
Meer informatie en de downloadlinks zijn te vinden op de website van de VNG. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, beantwoord dan deze mail met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden 
antwoord dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/ontwikkeltafels-2016
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/index.php?pageid=467
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/contact
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/index.php?pageid=483
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/vng-berichtenapp-iwmoijw-gelanceerd
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/vng-berichtenapp-iwmoijw-gelanceerd
mailto:info@mgrsdln.nl

