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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 / Wlz


Zorgkantoren passen regel over PGB bij wooninitiatieven strenger toe.

Het gaat kort gezegd om de regel dat geen PGB kan worden toegekend
als het
ouderinitiatief alleen zorg afneemt van een zorginstelling die ook een
contract
met het zorgkantoor heeft. Deze regel bestond al onder de Awbz. Per
Saldo krijgt
signalen dat zorgkantoren die regel nu strikter toepassen. Zie voor meer
info
dit bericht van Per Saldo.

Wmo

Wlz

Participatiewet


Klijnsma verplicht overheden om arbeidsbeperkten in dienst te nemen

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van
staatssecretaris Klijnsma
om overheidswerkgevers te verplichten mensen met een beperking in
dienst te nemen.
Voldoen die overheden hier niet aan, dan riskeren zij een boete. Deze
maatregel was al
eerder aangekondigd omdat een aantal overheidswerkgevers er niet in
slaagde om
voldoende mensen met een beperking in dienst te nemen. Zie voor
meer info deze
berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).
Zie voor de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer hier ;
bij die brief is het
besluit als bijlage bijgevoegd. Zie voor dat besluit hier.

Jeugdwet

Divers


Gehandicaptensector staat er financieel goed voor

Dat komt naar voren uit een onderzoek door EY bij alle
gezondheidszorginstellingen.
In vergelijking met andere sectoren heeft de gehandicaptensector (nog)
weinig last van
de decentralisaties. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands
Bestuur). In het
bericht staat een link naar het rapport; hoofdstuk 9 van dat rapport gaat
over
de gehandicaptenzorg.


Is de nachtzorg in instellingen goed geregeld?

Dat onderwerp stond deze week sterk in de belangstelling. Aanleiding
was een kritisch rapport
over het gebruik en de risico’s van uitluistersystemen,
spreekverbindingen en camerabewaking
’s nachts. En er was een TV-uitzending daarover. Zie verder over dit
onderwerp de berichten
van KansPlus (link) en VGN (link).

