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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 

  

Wmo 

  

Wlz 

  

Participatiewet 

       VGN pleit voor basisinkomen voor mensen met een beperking 

Mensen die willen meedoen in de samenleving, maar voor wie een betaalde baan  
te hoog gegrepen is, zouden in aanmerking moeten komen voor een  
participatie-inkomen. Daarvoor pleit VGN-directeur Frank Bluiminck in een blog  
op Skipr. Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN). 

Jeugdwet 

       Kwaliteitstoets bij PGB voor jeugdhulp 
Dit artikel op de website van Schulinck (link)  beschrijft kort waar gemeenten op moeten 
letten als zij een PGB voor jeugdhulp toekennen m.n. op het punt van de toetsing van  
kwaliteit van de hulp die de budgethouder wil ‘inkopen’. 

Sociaal Domein 

       ‘Minimumnorm zorg leidt tot kaalslag’ 
Onder die kop gaat Binnenlands Bestuur (link) in op een rapport van de Raad voor de  
financiële verhoudingen (Rfv). De Rfv is een adviesorgaan van de regering. 
Het rapport ‘Geld (om te) zorgen’ beschrijft de toekomstige bekostiging van gemeenten  
voor hun werk op het sociaal domein. In de vorige Docu-alert besteedden we ook al 
aandacht aan dit rapport. 

       ‘Zorg voor samenhangende zorg’ 
Ook de Raad voor het openbaar bestuur (Rob; eveneens een adviesorgaan van de  
regering) heeft een rapport (link) uitgebracht over de uitvoering van de diverse wetten  
op het zorgdomein. De Rob constateert dat deze wetten nog onderling ‘schuren’,  

https://www.skipr.nl/blogs/id3185-geef-mensen-die-meedoen-een-participatie-inkomen.html
http://www.vgn.nl/artikel/25595
https://www.schulinck.nl/opinie-kwaliteitsbewaking-jeugdhulp-is-taak-gemeenten-en-inspecties
http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/minimumnorm-zorg-leidt-tot-kaalslag.9566035.lynkx
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/advies_zorg_voor_samenhangende_zorg.pdf


maar adviseert het Rijk om de gemeenten de mogelijkheid te geven dat zelf op te lossen  
en vooral niet in te grijpen. 

Divers 

 Mensen in de zorg vooral bezorg over hun werk 
Dat blijkt uit onderzoek dat pensioenfonds PGGM heeft laten uitvoeren. Meer info 
in dit bericht (bron: Sociaalweb). 

http://www.sociaalweb.nl/nieuws/medewerkers-zorg-en-welzijn-vooral-bezorgd-over-hun-werk

