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Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan 
Klaassen. 

Ze verschijnen in principe eens per week, doorgaans op vrijdag.  
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. 

PGB 

 Wooninitiatieventoeslag mag ook gebruikt voor gemeenschappelijke ruimten 

Dat blijkt uit dit bericht op de site van Per Saldo. 

Wmo 

 IGZ vraagt gemeenten om info over hun toezicht op de Wmo 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dit nodig voor de 
eigen rapportage 
over de kwaliteit van de zorg. Meer info in dit bericht (bron: VNG) 

Wlz 

 ‘Langdurige zorg nodig, maar niet te krijgen’ 
Dat concludeert MEE Nederland in een artikel (link) op de eigen 
website. Het gaat vooral 
om mensen met een complexe zorgvraag. Op de TV heeft Nieuwsuur 
afgelopen week 
aandacht besteed aan deze problematiek. Meer info over de resultaten 
in dit bericht 
(bron: VGN). 

 Waar let de Inspectie op in de intramurale gehandicaptenzorg? 

De IGZ heeft dat in een nieuw toetsingskader vastgelegd. Zie voor meer 
Info dit 
bericht (bron: IGZ). Het nieuwe toetsingskader 
is hier en hier (Infografic) te vinden. 

 NZa: Zorgkantoor weet niet wie zorg nodig heeft 
Dat zegt de Nza op basis van eigen onderzoek naar het functioneren 
van zorgkantoren  
en naar de onafhankelijke sintenondersteuning in de Wlz. Zie voor meer 
info dit bericht 
(bron: NZa). Onderaan dat bericht staan links naar de 
onderzoeksrapporten. 

 Vier cliëntenorganisaties werken samen aan verbetering kwaliteit VG-zorg  
Die organisaties zijn KansPlus, LSR, LFB en Ieder(in). Zij werken 
samen bij de uitvoering  
van Kwaliteitsagenda die VWS vorig jaar voor de VG-sector 

https://www.pgb.nl/nieuws/doorbraak-wooninitiatieventoeslag-besteding-aan-huur-gemeenschappelijke-ruimte-mag/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/igz-bevraagt-gemeenten-voor-jaarrapportage-wmo-toezicht
https://www.mee.nl/longreads/langdurige-zorg-nodig-maar-niet-krijgen
http://www.vgn.nl/artikel/25261
https://www.igz.nl/actueel/nieuws/zorg-verandert-toezicht-verandert-mee.aspx
https://www.igz.nl/Images/MKI%20Toetsingskader%20versie%201.2%20dd%2020170320_tcm294-382666.pdf
https://www.igz.nl/Images/Infographic%20MKI%20def%2021-3-2017_tcm294-382673.pdf
https://www.skipr.nl/actueel/id29945-zorgkantoor-weet-niet-wie-zorg-nodig-heeft.html


publiceerde. Meer info 
daarover in dit bericht (bron: KansPlus). 

 VGN past model-overeenkomst Wlz aan 
VGN heeft een model-zorgovereenkomst Wlz. Die wordt door veel 
instellingen gebruikt 
als voorbeeld voor de eigen zorgovereenkomst. VGN heeft die 
overeenkomst recent  
aangepast. Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN). 

 Overgangsregeling bij huishoudelijke hulp bij zorg thuis 
Tot 1 april ontvingen thuiswonende cliënten die langdurige zorg via 
MPT  
(Modulair Pakket Thuis)krijgen de huishoudelijke zorg van de 
gemeenten via de Wmo. 
Die huishoudelijke hulp is voor hen per 1 april overgegaan naar de Wlz 
en naar  
de zorgkantoren. In een aantal  gevallen levert dat problemen op. 
Daarom heeft VWS 
een overgangsregeling getroffen. Zie voor meer info 
daarover hier  bron: VGN). 
Zie voor een kritische reactie bij die overgang dit bericht (bron: 
Nationale Zorggids) 

Participatiewet 

 Drempel breed moratorium moet omlaag 
Per 1 april a.s. treedt het ‘breed moratorium’ in werking, dat mensen in de schulden 
- onder voorwaarden- een ‘adempauze’ biedt om de eigen zaken op orde te brengen. 
In een artikel in Binnenlands Bestuur (link) worden kanttekeningen gezet  
bij dit nieuwe instrument in de schuldhulpverlening. 

 Wethouders willen meer geld voor Participatiewet 
Dat hebben zij gevraagd in een gezamenlijke Manifest met van Cedris. (Cedris is de  
koepelorganisatie van WSW-bedrijven). Zie voor meer info dit bericht van Divosa. 
Zie voor het Manifest hier. 

 Eerste Verzamelbrief SZW 2017 
Het Ministerie van SZW informeert de gemeenten eens per half jaar in een zgn. 
Verzamelbrief over o.m. beleidsveranderingen of uitkomsten van onderzoek  
in het voorafgaande half jaar. Deze week werd de Verzamelbrief 2017-I gepubliceerd. 
Zie hier voor de inhoudsopgave en hier voor de teksten. 

Jeugdwet 

 Nog steeds zorgen over de uitvoering van de Jeugdwet 

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is door de rijksoverheid ingesteld 
om  
de invoering van de Jeugdwet kritisch te volgen en aanbevelingen te 
doen 
voor verbetering. Deze TAJ heeft nu voor de derde keer haar 
jaarrapportage 
gepubliceerd met daarin ook kritische kanttekeningen. Zie voor meer 

https://www.kansplus.nl/2017/03/30/clientenorganisaties-vormen-kwaliteitsvierspan/
http://www.vgn.nl/artikel/25237
http://www.vgn.nl/artikel/25268
https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/37087-wlz-client-raakt-vertrouwde-thuishulp-binnenkort-kwijt.html
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/drempel-moratorium-moet-omlaag.9560567.lynkx
https://www.divosa.nl/nieuws/arbeidsparticipatie-kwetsbare-mensen-gevaar
http://cedris.nl/fileadmin/contents/user_upload/Manifest__investeren_in_werk_voor_kwetsbare_groepen_.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/03/31/aanbiedingsbrief-verzamelbrief-aan-gemeenten-2017-1
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/brieven/2017/03/31/teksten-verzamelbrief-gemeenten-2017-1


info  
deze berichten van Skipr (link) en VNG (link). De Jaarrapportage 
is hier te vinden. 

VN-verdrag gelijke behandeling 

 Wat is nodig om VN-verdrag uit te voeren?  
Het kabinet heeft in een Plan van Aanpak vastgelegd wat er moet 
gebeuren om 
het VN-verdrag uit te voeren. Dat Plan is deze week gepubliceerd. Zie 
voor meer info  
dit bericht (bron: Ieder(in)). Zie voor het implementatieplan hier. 

Divers 

 Nipt-test per 1 april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen 
Meer info daarover in dit bericht (bron: Nationale Zorggids). 

 

https://www.skipr.nl/actueel/id30010-overgang-naar-gemeente-speelt-jeugdzorg-parten.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/taj-mooie-ontwikkelingen-in-jeugdhulp-en-nog-veel-te-doen
https://transitieautoriteitjeugd.nl/files/2017-03/20170328-jaarrapportage-taj-binnenwerk.pdf
https://iederin.nl/nieuws/18005/uitvoering-vn-verdrag--plan-van-aanpak-is-klaar/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/convenanten/2017/03/13/implementatieplan-vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap
https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/37085-nipt-vanaf-1-april-beschikbaar-voor-alle-zwangere-vrouwen.html

