
Docu-alert 285 ; 3 december 2017   

Deze Docu-alert bevat het nieuws van de weken 47 en 48. 

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

PGB 

• Wijziging Wet minimum loon (Wml) kan gevolgen hebben voor uw PGB 
Minister De Jonge beschrijft die gevolgen in een brief aan de Tweede Kamer (link) 
en geeft daarin aan wat hij aan die gevolgen wil doen. 

• Rapport thuisbezoek door zorgkantoren bij PGB-Wlz  
Jaarlijks bezoeken zorgkantoren een aantal PGB-gebruikers thuis. Over de uitkomsten 
wordt eveneens jaarlijks gerapporteerd. Het rapport over de huisbezoeken in 2016 (link)  
is nu met een brief van minister De Jonge (link) aan de Tweede Kamer toegestuurd. 
Het Rapport bevat een aantal aanbevelingen. Minister De Jonge gaat daarop in 
in zijn brief. 

Wmo 

  

Wlz 

• Betaling gespecialiseerde verpleging voor mensen met een Wlz-indicatie wijzigt 
Deze verpleging gaat per 1 januari a.s. onder de Wlz vallen.  Meer toelichting 
is te vinden in dit bericht (bron: informatie langdurige zorg).  

Participatiewet 

• Stop komende korting voor Wajongers met werkvermogen  
Per 1 januari 2018 vermindert de uitkering van Wajongers met (enig) werkvermogen. 
Deze gaat van 75% naar 70% van het minimumloon. Deze vermindering is enkele jaren 
geleden door het toenmalige kabinet besloten. De FNV vindt dat die bezuiniging niet  
meer nodig is nu het economisch beter gaat. Deze organisatie heeft de Tweede Kamer 
gevraagd om deze bezuiniging terug te draaien. Zie voor meer info dit bericht  
(bron: Nationale Zorggids).  

• Hoeveel beschutte werkplaatsen moet uw gemeente in 2018 en 2019 realiseren? 
Het vorige kabinet heeft besloten om per gemeente het aantel beschutte werkplaatsen  
vast te stellen, dat die gemeenten in een jaar gerealiseerd moet hebben. In dit bericht 
(bron: Samenvoordeklant) staat meer info daarover; het overzicht met de verplichte  
aantallen per gemeente voor 2018 en 2019 staat hier.  

• Minder uitkering en veel te weinig werk 
Dat is de werkelijkheid voor veel jongere arbeidsgehandicapten. Zo blijkt uit onderzoek,  
dat cliëntenorganisaties,waaronder Ieder(In), hebben laten uitvoeren. Meer info is  
te vinden in dit bericht van Ieder(in); onderaan dat bericht staat een link naar het  
onderzoeksrapport. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/11/24/kamerbrief-over-wijziging-wet-minimumloon-en-pgb
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2017/11/28/oplegnotitie-rapport-huisbezoeken-pgb-wlz-2016
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/11/28/kamerbrief-over-rapport-huisbezoeken-persoonsgebonden-budget-pgb-wet-langdurige-zorg-wlz-2016
https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/gespecialiseerde-verpleging-wlz
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/40398-wajonggroep-biedt-lege-portemonnee-aan-tweede-kamer-aan.html
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/aantallen-beschut-werkplekken-gemeente-2018-en-2019-bekend
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/overzicht_aantallen_beschut_werkplekken_per_gemeente_2018_en_2019.pdf
https://iederin.nl/nieuws/18139/minder-uitkering-en-veel-te-weinig-werk/


• Rotterdam positief over resultaten tegenprestatie in de bijstand 
Zo blijkt uit dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

• VNG wil met Rijk praten over arbeidsvoorwaarden beschut werk  
Dat hebben zij in een ledenvergadering besloten; meer info in dit korte bericht  
(bron VNG). De FNV wil op haar beurt over dit onderwerp met de VNG om tafel  
maar die organisatie weigert dat pertinent volgens de FNV. Meer informatie  
daarover hier (bron: Nationale Zorggids). 

• Kamerbrief over experimenten efficiëntere uitvoering Participatiewet 
Een aantal gemeenten voert met goedkeuring van SZW pilots uit naar een betere  
uitvoering van de Participatiewet. Enkele andere gemeenten, waaronder Amsterdam 
en Utrecht, doen dat ook, maar zonder goedkeuring van SZW.   
Op verzoek van de Tweede Kamer stuurt staatssecretaris Van Ark nu een brief (link) 
waarin zij de overeenkomsten en verschillen tussen de beide soorten experimenten  
beschrijft. 

• Job Cohen: ‘Zet sociale werkbedrijven in bij uitvoering Participatiewet’ 
Dat heeft hij gezegd als voorzitter van Cedris (de koepel van de sociale werkbedrijven). 
Volgens hem maken gemeenten veel te weinig gebruik van de mogelijkheden van de  
sociale werkbedrijven en missen gemeenten daardoor kansen. Meer info daarover 
in dit bericht (bron: Nationale Zorggids).  

• Universiteit Tilburg maakt betaald werk voor verstandelijk beperkten mogelijk 
Begin volgend jaar start de eerste met een baan bij de Academische Werkplaats  
Leven met een verstandelijke beperking (AWVB). Meer info in dit bericht (bron: VGN) 

Jeugdwet 

• Overleg met Tweede Kamer over voortgang jeugdzorg 
Maandag vier december praat de Tweede Kamer met minister De Jonge over de 
standv an zaken in de jeugdzorg. Ter voorbereiding van dat overleg stuurde hij een brief  
met enkele bijlagen, waaronder een rapport over het gebruik van PGB in de Jeugdzorg. 
Die brief en de bijlagen zijn via deze link te vinden.  
Ook de VNG stuurde een brief ter voorbereiding van dit overleg; die brief is  
via dit bericht  (bron: VNG) te lezen. 

• Ieder(in): één regeling voor jeugdigen met levenslange beperking 
Ieder(in) heeft dit in een brief (link) aan de Tweede Kamer gevraagd, omdat nu de  
financiering van de zorg over teveel wetten en loketten verspreid is. En dat voor veel  
problemen van ouders en verzorgers leidt. 

• Kamervragen over niet-deelname aan cliëntervaringsonderzoek beantwoord  
Eerder waren er berichten dat veel gemeenten niet hebben deelgenomen aan het  
verplichte cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Hierover waren vragen gesteld door  
de VVD en D’66. Die zijn nu beantwoord (link). 

Jeugdwet / Zorgverzekeringswet 

• Zorg voor kinderen met intensieve zorgvraag verandert per 1 januari 2018 
Een deel van die zorg wordt nu betaald uit de Jeugdwet; een ander deel uit de  
Zorgverzekeringswet. Daarin komt verandering per 1 januari a.s. Een uitgebreide  
toelichting is te vinden in dit bericht (bron: informatie langdurige zorg).  

Jeugdwet / Sociaal Domein 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/baten-tegenprestatie-groter-dan-kosten.9576032.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten/nieuws/vng-wil-gesprek-kabinet-over-arbeidsvoorwaarden-participatie
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten/nieuws/vng-wil-gesprek-kabinet-over-arbeidsvoorwaarden-participatie
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/40541-voorlopig-geen-cao-voor-werkenden-met-een-arbeidsbeperking.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/12/01/kamerbrief-onderzoek-effectievere-uitvoering-participatiewet-door-amsterdam
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/40511-cohen-zet-werkbedrijven-in-bij-uitvoering-participatiewet.html
http://www.vgn.nl/artikel/26141
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/11/27/kamerbrief-over-de-belangrijkste-ontwikkelingen-in-het-gedecentraliseerde-jeugdstelsel
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/vng-bijdrage-voor-tweede-kamerdebat-jeugd-op-4-december
https://iederin.nl/nieuws/18137/maak-het-eenvoudiger-voor-jeugd-met-levenslange-beperking/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/11/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98gemeenten-weigeren-massaal-onderzoek-jeugd%E2%80%99
https://www.informatielangdurigezorg.nl/jeugd/pv-2018


• Rijk, gemeenten en instellingen werken samen voor kwetsbare jongeren (16-27) 
Afgelopen week hebben Rijk, gemeenten, koepels voor zorg ,onderwijs en  bedrijfsleven  
samenwerkingsafspraken gemaakt om het leven van kwetsbare jongeren  
(tussen de 16 en 27 jaar) te verbeteren, Zij deden dat door de ondertekening van het  
‘Manifest Samen, slim slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame  
jongeren ‘.Meer info in dit bericht (bron: Divosa). 
Het Manifest en andere documenten zijn te vinden op de website www.16-27.nl . 

Sociaal Domein 

• Hoe doet je gemeente het op het sociaal domein? 
Op de website waarstaatjegemeente is te zien hoe gemeenten op een aantal 
terreinen presteren t.o.v. andere gemeenten. Deze website is nu geactualiseerd:  
de cijfers over de eerste helft 2017 zijn toegevoegd. Meer info in dit bericht  
(bron: VNG);  onderaan het bericht staat een link naar de website.  

  

Verdrag gelijke behandeling  

• ‘Nederland doet te weinig voor mensen met handicap’ 

Die conclusie trekt het College voor de Rechten van de Mens uit praktijkonderzoek. 
Meer info in deze berichten van Ieder(in) (link) en het College (link). Onderaan het  
laatste bericht staat een link naar het onderzoeksrapport. 

Divers  

• ‘Aanvragen van zorg leidt to veel frustratie’ 
Dat blijkt uit een onderzoek van Ieder(in) bij 50 cliënten. Meer info over 
de resultaten van dit onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)).  

• Veranderingen in gedrag aanwijzing voor dementie bij Down-syndroom 

Dit komt naar voren uit onderzoek van Alain Dekker van het UMCG, waarover de 
Nationale Zorggids schrijft (link). 

• Onvoldoende ondersteuning voor Utrechter met een beperking 
Dat zegt de Utrechtse Rekenkamer op basis van een onderzoek. In dit bericht 
(bron: Skipr) is daarover meer te lezen.  

• Samenwerking gemeenten bespaart geen geld 
In Binnenlands Bestuur staan de resultaten van een onderzoek naar gemeentelijke  
samenwerking. Uit dat onderzoek blijkt dat samenwerking tussen gemeenten  
(zoals bv op het sociaal domein) geen geld bespaart (link). 

• In de komende jaren loopt het tekort aan zorgmedewerkers fors op  

Daarover is onderzoek verschenen van Berenschot. Meer info in dit bericht  
(bron: Skipr).  

 
 

https://www.divosa.nl/nieuws/gemeenten-rijk-en-partners-slaan-handen-ineen-voor-jongeren
http://www.16-27.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/nieuwe-cijfers-monitor-sociaal-domein-beschikbaar-0
https://iederin.nl/nieuws/18140/college-maant-kabinet-tot-actie/
https://www.mensenrechten.nl/berichten/vn-verdrag-handicap-nog-onvoldoende-ge-mplementeerd-nederland
https://iederin.nl/nieuws/18133/aanvragen-van-zorg-leidt-tot-veel-frustratie/
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/40438-verandering-in-gedrag-indicatie-dementie-bij-mensen-met-downsyndroom.html
https://www.skipr.nl/actueel/id32663-%27utrechter-met-beperking-onvoldoende-ondersteund-door-gemeente%27.html
https://www.divosa.nl/nieuws/samenwerking-gemeenten-bespaart-geen-geld
https://www.skipr.nl/actueel/id32710-%27tekort-zorgmedewerkers-loopt-hard-op%27.html

