Docu-alert 281 ; 27 oktober 2017
Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.
Ze verschijnen in de regel eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

PGB
•

‘Zorg met iPGB sluit beter aan bij de hulpvraag’(Per Saldo)
‘Proef met integraal pgb struikelt over financiële schotten’ (Skipr)
De afgelopen drie jaar is in de gemeenten Delft en Woerden geëxperimenteerd met
een integraal (gezins)PGB, dat flexibel ingezet kon worden voor jeugdhulp,Wmo, vervoer,
welzijn e.d. Deze pilot is nu afgesloten en geëvalueerd. Per Saldo is positief over
uitkomsten: het iPGB sluit beter aan bij de hulpvraag. (link). Skipr belicht vooral
de financiële problemen (link).
De gemeente Delft heeft inmiddels besloten om door te gaan met het iPGB (link)
(bron: Sociaalweb).
Het evaluatierapport zelf is hier te vinden.

Wmo:
•

‘Ruim kwart Wmo-ers doet niet mee ‘
‘Waardevolle verbeterpunten in SCP-onderzoek naar de Wmo 2015’
Deze week publiceerde het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) een evaluatie
van de Wmo 2015. Voor wie het rapport Zicht op de Wmo 2015 en de bijlagen zelf wil
inzien: dat rapport is via deze link te vinden.
De berichten over het rapport waren divers. Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link)
legden de nadruk op de Nederlanders (25%) die niet participeerden; de VNG (link) noemt
vooral de verbeterpunten.

Wlz/Wmo
•

Wanneer vallen zorg en ondersteuning onder de Wlz?
Op de website www.informatielangdurigezorg.nl wordt kort uitgelegd, wanneer
zorg en ondersteuning onder de Wlz vallen. En wanneer onder de Wmo
of de Zorgverzekeringswet. Die info is hier te vinden.

Wlz
•

‘Ondersteuningsplan gehandicaptenzorg soms ver van de werkelijkheid’
Dat is één van de conclusies uit het proefschrift van Marjolein Herps. Meer informatie
daarover in dit (korte) bericht (bron: Nationale Zorggids) en dit langere bericht
(bron: Vilans).
Ook merkte zij dat veel cliënten geen toegang hadden tot het eigen ondersteuningsplan.

Participatiewet

•

Helft van de werkgevers wil geen arbeidsbeperkte in dienst nemen
Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer over
dat onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit persbericht (bron: SCP).
In het persbericht staat ook een link naar het rapport zelf.
De FNV is ongerust over de uitkomsten van dit onderzoek. Zie daarvoor dit bericht
(bron: Nationale Zorggids).
Zie echter ook onderstaand bericht:

•

Private werkgevers hard op weg naar realiseren Banenafspraak
Die conclusie trekt Binnenlands Bestuur uit de 2e kwartaalrapportage van het UWV
over 2017. Meer info daarover in dit bericht.

•

SZW-Verzamelbrief 2017-3 verschenen
Eens per kwartaal stuurt het ministerie van SZW een brief aan gemeenten waarin
allerlei informatie staat die van belang is voor gemeenten. Deze week werd de brief
(link) met info over het derde kwartaal 2017 verzonden; enkele onderwerpen gaan
over de Participatiewet.

Begroting VWS 2018
•

Beantwoording feitelijke vragen bij begroting VWS 2018
Deze begroting is nog ingediend door het ‘oude’ kabinet Rutte II. Door de Tweede
Kamer zijn (890!) feitelijke vragen gesteld bij die begroting; deze zijn afgelopen week
nog beantwoord door de ‘oude’ bewindspersonen Schippers en Van Rijn en aan
de Tweede Kamer toegestuurd. Die antwoorden zijn hier te vinden.
Medio november bespreekt de Tweede Kamer de begroting. het is mogelijk dat
de nieuwe bewindspersonen van VWS de begroting op onderdelen nog aanpassen.

Divers
•

Gehandicaptenzorg is geen bijwagen van de ouderenzorg
Dat vindt VGN die daarover een brandbrief heeft geschreven aan (toen nog) formateur
Mark Rutte. VGN is ongerust dat het geld en de aandacht vooral uitgaan naar
de ouderenzorg en dat er geen geld meer is voor het aanpakken van problemen
in de gehandicaptenzorg. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr). De brief zelf
is via dit bericht te vinden (bron: VGN).

•

Ook belangenorganisaties vragen om meer aandacht bij Rutte III voor de VG
Belangenorganisaties Kansplus en Sien hebben in een brief aan de Tweede Kamer om
meer aandacht voor de VG gevraagd. Zie voor hun brief dit bericht (bron: Sien).

•

'Seksueel misbruik verstandelijk gehandicapten komt vaker voor dan we denken'
Deze week was er een TV-uitzending over seksueel misbruik van verstandelijk
gehandicapten in Australische instellingen. Zie voor reacties op deze uitzending
dit bericht. (bron: Nationale Zorggids) ; de reactie van VGN (koepelorganisatie
gehandicapteninstellingen) staat hier.

•

Taakverdeling ministers en staatssecretaris VWS
Zie voor die taakverdeling dit document; op pagina 6 staat de taakverdeling VWS.

