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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 

 Per Saldo maakt alle rechterlijke uitspraken over PGB makkelijker vindbaar  
Die uitspraken zijn voortaan te vinden via een nieuwe rubriek op de website  
van Per Saldo. Die pagina is via deze link te vinden. 

Wmo 

 Verplicht register voor Wmo-consulenten? 
Voor zo’n register pleit de directeur van het Kenniscentrum Wmo in dit bericht  
(bron: Binnenlands Bestuur). 

 Rotterdam wil af van verplichte Europese aanbesteding  
Die gemeente wil dat omdat aanbesteding niet goed zou uitwerken bij bv de inkoop  
van kleinschalige zorg en wijkteams. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Skipr). 
Zie voor een relativerende reactie (‘Aanbesteden zorg is niet verplicht’) van advocaat  
Robbe dit bericht (bron: Zorgvisie). 

Wlz 

 Wat helpt cliënten met ZZP 6 of 7 het best? 
Daarnaar doen Universiteit Leiden en vier zorginstellingen de komende vier jaar  
onderzoek. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Kennisplein  
Gehandicaptensector) en op de website https://wathelptmij.nl 

 Dagbesteding vanaf 2018 gekoppeld aan groepsgrootte ipv zorgprofiel 
Zie voor een verdere uitleg dit bericht van VGN. 

Participatiewet 

 Werkgevers willen meer aandacht voor schoolverlaters speciaal onderwijs 

Dat is één van de punten, die de werkgeversorganisaties bepleiten in een  
tienpuntenplan voor vereenvoudiging van de uitvoering van de Banenafspraak.  
Zij hebben dit plan aan kabinetsinformateur Schippers toegestuurd. Zie voor meer info 
dit bericht (bron: Divosa). 

 Gemeente Utrecht wil tijdelijk schulden van jongvolwassenen overnemen 
Meer info daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb). 

 Veelgestelde vragen over de Participatiewet 

Zorgbelang Overijssel en AVI hebben een publicatie gemaakt ten behoeve van  
Adviesraden Sociaal Domein. Deze gaat in op een aantal veelgestelde vragen over de  
Participatiewet. Zie daarvoor dit bericht; in het bericht staat onder 1 een link  
naar het document.  

Jeugdwet 

 Rechter: specifieke deskundigheid nodig bij afwijzen jeugdhulp 
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) (de hoogste rechter op het terrein van o.m. 
de Jeugdwet ) heeft voor de eerste keer een uitspraak gedaan in een zaak over  
de uitvoering van de Jeugdwet. De CRvB beschrijft daarin onder meer de  
zorgvuldigheidseisen, waaraan een beslissing van de gemeente moet voldoen.  
Zie voor meer info over die uitspraak en over die zorgvuldigheidseisen deze berichten  
van Binnenlands Bestuur (link), VNG (link) en Per Saldo (link).   

Passend Onderwijs 

 Herverdeling geld voor Passend Onderwijs zorgt voor problemen 
Dat zegt de Algemene Onderwijsbond (Aob) in dit bericht (bron: Sociaalweb/Aob).  

 

https://www.pgb.nl/juridische-zaken/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/register-voor-wmo-consulenten-noodzakelijk.9563109.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id30383-rotterdam-wil-af-van-europese-aanbesteding-lokale-zorginkoop.html
https://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2017/5/Robbe-Aanbesteding-zorg-is-niet-verplicht/
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/onderzoek-naar-welke-ondersteuning-clienten-zware-zorgvraag-beste-werkt-nieuws.html
https://wathelptmij.nl/
http://www.vgn.nl/artikel/25408
https://www.divosa.nl/nieuws/teveel-bureaucratie-bij-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/nieuw-fonds-helpt-utrechtse-jongvolwassen-uit-de-schulden
http://www.aandachtvooriedereen.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-april-2017-4471.html
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/specifieke-deskundigheid-nodig-bij-afwijzen.9562919.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/uitspraak-bepaalt-zorgvuldigheidseisen-gemeenten-in-jeugdwet
https://www.pgb.nl/nieuws/centrale-raad-gemeente-moet-aanvraag-jeugdhulp-zorgvuldiger-onderzoeken/
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/noodklok-over-geld-voor-zorgleerlingen

