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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 

 In 2018 stapsgewijze invoering nieuw PGB-systeem 
Zie voor meer info dit bericht (bron: VNG). 

Wmo 

 Koploper-gemeenten project onafhankelijke cliëntenondersteuning nu bekend 
Veertien gemeenten gaan met VNG, Ieder(in) en de Koepel van 
Adviesraden 
Sociaal Domein het Project koplopers cliëntenondersteuning 
uitvoeren. Dit project  
moet leiden tot een betere uitvoering van de onafhankelijke 
cliëntenondersteuning.  
Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)). 

Wlz 

 VGN vraagt om meer geld voor zorg aan ernstig meervoudig beperkten 

VGN vraag € 20 mln. om de zorg aan deze zeer zorgintensieve 
doelgroep te kunnen  
verbeteren. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en 
VGN (link). 

 Nieuw rapport over groei aantal VG-cliënten in de Wlz  

In de Wlz was de laatste jaren sprake van een groei van het aantal 
VG-cliënten en  
het aantal indicaties voor die zorg. In opdracht van Vws zijn de 
oorzaken van die groei  
onderzocht en in kaart gebracht. Zie voor meer info dit bericht (bron: 
VGN); 
onderaan dat bericht staat een link naar het rapport. 

 Aanvullende Info over indicatiestelling Wlz 

Op de website van VGN staat een bericht (link) met onder meer info 
over de  
toegenomen wachttijden bij het CIZ. 

 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/nieuws/invoering-nieuw-pgb-systeem-vindt-stapsgewijs-plaats-in-2018
https://iederin.nl/nieuws/18064/14-gemeenten-gekozen-als-koploper-clientondersteuning/
https://www.skipr.nl/actueel/id31150-vgn-wil-20-miljoen-extra-voor-zorg-meervoudig-gehandicapte.html
http://www.vgn.nl/artikel/25670
http://www.vgn.nl/artikel/25665
http://www.vgn.nl/artikel/25669


Participatiewet 

 Aantal Wsw-ers daalt  

Dat blijkt uit het Jaarrapport 2016 over de Wsw. Zie voor meer info dit 
bericht. 
(bron: Divisa). Het Jaarrapport is via deze link te vinden. 

 Kostendelersnorm AOW nu definitief uit de wet 
Eerder had het kabinet al besloten om de kostendelersnorm voor 
AOW-ers definitief  
niet in te voeren. Nu is besloten de desbetreffende bepaling helemaal 
uit de wet te  
halen. Zie voor meer info dit bericht (bron: Schulinck). 

 LCR en FNV gaan in hoger beroep tegen opheffing Clientenraad Amstelveen 

De gemeente Amstelveen had deze raad opgeheven omdat die te 
kritisch zou zijn.  
Een eerder beroep bij de rechter tegen deze opheffing werd verloren; 
de rechter stelde  
de gemeente in het gelijk. LCR en FNV tekenen nu hoger beroep aan 
tegen die uitspraak. 
Meer info in dit bericht (bron: LCR). 

 Onrust onder Wajongers neemt toe 

Die onrust speelt bij Wajongers die al langer in de Wajong zitten en 
bij de herkeuring nog  
arbeidsvermogen blijken te hebben. Zij behouden wel hun Wajong-
uitkering, maar die  
wordt per 1.1.2018 verlaagd tot 70% van het minimumloon. Nu 
ontvangen zij nog 75%. 
Zie voor meer info dit bericht (bron: Samen voor de klant). 

Jeugdwet 

 Infografic over privacyrecht bij jeugdhulp 
Dit bericht (link) gaat in op de vraag wie in verschillende situaties het 
privacyrecht 
kan uitoefenen in de jeugdhulpverlening. Die informatie is ook 
samengevat in een  
overzichtelijke infografic (bron: Schulinck). 

Jeugdwet/ Wmo 

 Meerderheid gemeenten heeft nog steeds geen beleidsplan overgang 
18- / 18+ 
Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Tweederde van de 
gemeenten heeft nog  
geen beleidsplan voor de overgang van jeugdhulp naar 
volwassenhulpverlening. Terwijl 

https://www.divosa.nl/nieuws/wsw-2016-met-5000-mensen-gedaald
https://www.divosa.nl/nieuws/wsw-2016-met-5000-mensen-gedaald
https://www.panteia.nl/nieuws/aantal-werknemers-in-de-wsw-wordt-minder/
https://www.schulinck.nl/Nieuws-kostendelersnorm-aow-uit-wet-gehaald
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/LCR-en-FNV-in-hoger-beroep-om-ontbinding-Clientenraad-Amstelveen
http://vacatures.roc.nl/default.php?fr=nieuws&nieuwsitem=93462
https://www.schulinck.nl/Infographic-Jeugd-Privacyrechten-bij-Jeugdhulp


een dergelijk beleidsplan wel verplicht is. Zie voor meer info dit 
artikel (bron:  
Binnenlands Bestuur). Het onderzoeksrapport is via deze link te 
vinden. 
Dit onderzoek is inmiddels door staatssecretaris Klijnsma naar de 
Tweede Kamer 
gestuurd. Haar brief via deze link te lezen. 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 

 Nieuw kabinet beslist over invoering nieuwe Wmcz 

Door het huidige kabinet is een voorstel gemaakt voor een nieuwe 
Wmcz. De Raad  
van State heeft inmiddels, zoals verplicht, over dit voorstel 
geadviseerd.  
Het voorstel ligt nu klaar om bij de Tweede Kamer te worden 
ingediend, maar minister 
Schippers heeft beslist dat zij dat overlaat aan het nieuwe kabinet. 
Zie voor meer info 
dit bericht (bron: LSR) 

VN-verdrag 

 Onderzoek naar naleving VN-verdrag 
Het College voor de Rechten van de Mens doet samen met twee 
kennisinstituten  
onderzoek naar de naleving van het VN-verdrag. Die naleving wordt 
getoetst aan de 
hand van achttien criteria.  
Zie voor meer info over die criteria dit bericht (bron: Kennisplein 
gehandicaptensector). 

Divers 

 Knelpunten in palliatieve terminale zorg 
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een aantal knelpunten in 

de uitvoering  

en bekostiging van palliatieve terminale zorg onderzocht en daar 

advies over uitgebracht. 

Eén van die knelpunten betreft de palliatieve terminale zorg in 

instellingen voor langdurige  

zorg. Voor verpleeghuizen is daarvoor een oplossing gevonden. De 

NZa adviseert  

om die oplossing ook in de gehandicaptenzorg toe te passen. In de 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-verzuimen-beleidsplan-18-18.9567622.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-verzuimen-beleidsplan-18-18.9567622.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2017/07/12/onderzoek-%E2%80%98met-18-jaar-ben-je-niet-volwassen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/07/12/kamerbrief-bij-rapport-inspectie-szw-met-18-jaar-ben-je-niet-volwassen
http://www.hetlsr.nl/intern/793/53/Advies-Wmcz-vastgesteld-door-Raad-van-State/
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/indicatoren-naleving-VN-verdrag-gehandicapten-nieuws.html?origin=29902


komende periode  

wordt dat verder uitgewerkt. Het rapport is via dit bericht (bron: NZa) 

te vinden. 

Afgelopen week stuurde ook staatssecretaris Van Rijn een stand van 

zaken brief over  

de verbetering van de palliatieve zorg naar de Tweede Kamer. Klik 

voor die brief hier. 

 Rapport cliëntenorganisaties: zorgvrager klem in de bureaucratie 

Door een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en 
KansPlus, is het afgelopen 
jaar geregistreerd welke meldingen en signalen er bij die organisaties 
binnenkwamen. 
Die signalen zijn in een rapport bijeengebracht en geanalyseerd. Zie 
voor een samenvatting 
dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar 
het rapport zelf. 

 

https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-pakt-knelpunten-bekostiging-palliatieve-zorg-aan/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/07/11/kamebrief-over-palliatieve-zorg
https://iederin.nl/nieuws/18065/signaalrapport--klem-in-zorgsysteem/

