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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 

 Nieuwe voortgangsbericht over verbeteringen in de uitvoering PGB 
Periodiek informeert staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer over de voortgang  
bij de verbetering van het PGB. Ook afgelopen week was er zo’n brief met bijlage. 
Die zijn hier resp. hier te vinden. 

Wlz 

 Evaluatierapport over Wlz gepubliceerd 

In opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is 
onderzoek gedaan naar  
de praktijkervaringen in de Wlz. Het onderzoeksrapport is deze week 
aan de  
Tweede Kamer toegestuurd. Dat rapport is via deze link te vinden. 

 Nieuwe werkwijze calamiteitentoezicht IGZ geëvalueerd. 

Sinds enkele jaren heeft de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) 
een nieuwe 
werkwijze bij onderzoek naar calamiteiten bij bv overlijden van een 
bewoner  
in een gehandicapteninstelling. Deze nieuwe werkwijze is onlangs 
geëvalueerd. 
Het rapport (link) is met een brief (link) naar de Tweede Kamer 
gestuurd. 
In de evaluatie is onder meer gekeken naar de mate waarin 
nabestaanden bij worden 
betrokken bij zo’n onderzoek. 

 Minder medicijngebruik in gehandicaptenzorg mogelijk 

Dat blijkt uit onderzoek bij zorgaanbieder ’s Heeren Loo. Het gaat 
specifiek over het 
gebruik van antipsychotica (gedragsregulerende middelen). Zie voor 
meer info dit bericht.  
(bron: Nationale Zorggids). 

 Uitkomsten van overleg deze week met Tweede Kamer over gehandicaptenzorg 

Dat overleg was al eerder gepland, maar ging toen niet door vanwege 
een debat over  
de kabinetsformatie. Verschillende organisaties hadden toen een  brief 
voor dit overleg  
gestuurd. We verwezen daarnaar in eerdere Docu-alerts.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/06/01/kamerbrief-over-voortgang-pgb-trekkingsrecht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2017/05/15/voortgangsrapportage-werkagenda-trekkingsrecht-pgb-2017
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2017/05/30/de-wet-langdurige-zorg-in-de-verzorging-verpleging-en-gehandicaptenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2017/05/30/calamiteitentoezicht-in-de-ouderenzorg-en-gehandicaptenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/05/30/kamerbrief-over-evaluatie-werkwijze-igz-calamiteiten-met-overlijden-in-gehandicaptenzorg-en-ouderenzorg
http://www.vgn.nl/artikel/25511


Van dit overleg is inmiddels een verslag van VGN beschikbaar onder de 
veelzeggende titel: 
‘welwillende eensgezindheid, maar weinig concreet resultaat’ (link),. 
Verder zijn er korte  
verslagen beschikbaar van Zogvisie (link) en Per Saldo (link). 

Participatiewet 

 Er is nog geld voor meer experimenten met de bijstand  

Het ministerie van SZW heeft geld uitgetrokken voor experimenten met 
de bijstand.  
Er is nog geld beschikbaar voor experimenten in meer gemeenten. 
Sommige gemeenten  
willen die pilots echter op eigen gezag financieren en uitvoeren. Meer 
info in dit bericht  
(bron: Binnenlands Bestuur). 

 Schuldhulpverlening is te ingewikkeld voor mensen met LVB. 

Dat constateren MEE Nederland en Stimulansz. Zij hebben daarom 
samen een  
trainingspakket gemaakt om professionals beter hun werk te laten doen 
voor deze groep.  
Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

 Banenafspraak: wat hebben de overheidswerkgevers gedaan? 
Minister Plassterk heeft de Tweede Kamer een overzicht 
gestuurd (link) van de stand 
van zaken bij de uitvoering van de banenafspraak door 
overheidswerkgevers. 

Sociaal Domein 

 Gemeenten willen meer geld voor het sociaal domein; overleg met de Kamer  

Deze week overlegde minister Plassterk met de Tweede Kamer over de 
voortgang  
op het sociaal domein. Ter voorbereiding stuurde de VNG een brief 
waarin zij pleit 
voor meer geld voor de gemeenten. Zie voor meer info en een link naar 
die brief  
dit bericht. 
Ook Ieder(in) stuurde een brief voor dit overleg (link). 
Een kort verslag van VGN over dat overleg is hier te vinden (zie het 
tweede gedeelte). 

 Meer samenwerking bij toezicht op het sociaal domein 

Er zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de 
rijksinspecties,  
de Wmo-toezichthouders en de gemeenten. Zie voor die 
afspraken hier (bron: VNG) 
en hier ( bron: Nationale Zorggids) 

http://www.vgn.nl/artikel/25522
https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2017/5/Van-Rijn-richt-werkgroep-zwaar-gehandicapte-kinderen-op/
https://www.pgb.nl/nieuws/zorgvuldige-invoering-maatwerkprofiel-noodzakelijk/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/szw-nog-geld-en-ruimte-voor-experimenten-bijstand.9564924.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/schuldhulp-is-te-complex.9564718.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2017/05/29/overzicht-activiteiten-overheidssectoren-tot-april-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/kamerdebat-vng-vraagt-aandacht-financien-sociaal-domein
https://iederin.nl/nieuws/18043/brief-aan-kamer--verbeter-gemeentelijke-zorg/
http://www.vgn.nl/artikel/25522
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/afsprakenkader-en-draaiboeken-voor-toezicht-sociaal-domein
https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/37988-nieuwe-afspraken-informatievoorziening-sociaal-domein.html


Divers 

 Bedragen minimum(jeugd)loon wijzigen per 1 juli a.s 

Zie voor die bedragen dit bericht  (bron: Schulinck) 

 ‘Mantelzorgboete’ AOW definitief van de baan 

Dat heeft het kabinet bekendgemaakt in de zgn Voorjaarsnota. Eerder 
was na protest  
de invoering al uigesteld. Nu is er dus definitief afstel. Het gaat specifiek 
om mensen  
met een AOW-uitkering. Voor mensen met een uitkering uit de 
Participatiewet verandert 
er niets: voor hen blijft deze kostendelersnorm van kracht. Zie voor meer 
info dit bericht 
(bron: Divosa). 

 Praktische methode om LVB-ers beter te begeleiden 

Die methode is ontwikkeld door Middin en  Cordaan, samen met de VU. 
Meer info 
in dit bericht (bron: Skipr). 

 Gemeenten informeren mantelzorgers niet over vrijwilligersverzekering 
Dat blijkt uit onderzoek waarover de Nationale Zorggids bericht (link). In 
dat berecht ook 
meer info over die gemeentelijke vrijwilligersverzekering. 

 ‘Verwarde personen’ hebben vaak verstandelijke beperking 

Daarover schrijft VGN in dit bericht. 

 

https://www.schulinck.nl/domeinen/sociaal-domein/participatiewet/factsheets-veranderingen-minimumloon-per-1-juli.23074.lynkx
https://www.divosa.nl/nieuws/geen-kostendelersnorm-de-aow
https://www.skipr.nl/actueel/id30663-cordaan-en-middin-pakken-samen-lastige-lvb-groep-aan.html
https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/37958-gemeenten-schieten-tekort-in-informatievoorziening-aan-mantelzorgers.html
http://www.vgn.nl/artikel/25489

