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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
•

Betaalde hulp door familie, vrienden en bekenden. Geweldig toch!?
(2)
Nu met alternatieve link
In de vorige Docu-alert stond het volgende bericht:
“Onder die kop schrijft Christine van der Hoeven een prikkelende blog op
Sociaalweb. Haar blog is hier te vinden (bron: Sociaalweb)”
Helaas werkte de link niet. Daarom hierbij een alternatieve link.

Wmo
•

Rechters oordelen verschillend over indicatieprotocol
huishoudelijke hulp
In de afgelopen periode hebben diverse rechtbanken verschillend
geoordeeldover indicatieprotocollen bij huishoudelijke hulp. Het gaat
vooral om een indicatieprotocol dat is opgesteld op basis van KPMG-

onderzoek in Utrecht. Twee rechtbanken vonden dit protocol deugdelijk.
In een beroepszaak tegen de gemeente Nijkerk oordeelde de rechtbank
Gelderland
echter anders. Zij oordeelde dat het protocol ondeugdelijk was. De
gemeente Nijkerk is inmiddels in hoger beroep gegaan. Zie voor meer
Info dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).
Participatiewet
•

‘30000 jonggehandicapten zonder werk en zonder uitkering’
Dat zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, in Trouw deze
week. Het Toezicht Sociaal Domein schat dat aantal voorzichtig op
minimaal 10000.Officiële cijfers over deze groep zijn er niet. Zie voor
meer info dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).

•

Gemeentenieuws 2018-2 van SZW verschenen
Enkele keren per jaar informeert SZW gemeenten over de stand van
zaken
bij een aantal onderwerpen. (Tot vorig jaar heetten die periodieke
berichten
de Verzamelbrief; vanaf dit jaar heten die Gemeentenieuws).
Deze tweede Gemeentenieuws van 2018 bevat onder meer informatie
over de manier waarop de staatssecretaris om wil gaan met de kritiek op
de
loon dispensatie (paragraaf 1), en over mogelijkheden voor beschut werk
vanuit wachtlijst WSW (paragraaf 5). Klik voor Gemeentenieuws 2018-2
hier.

Wlz
•

Voortgangsbrief over maatwerk in de Wlz-zorg thuis
Minister De Jonge stuurde die brief deze week aan de Tweede Kamer.
Die brief is hier te lezen.

Sociaal domein
•

‘Niet de burger staat centraal, maar de regeltjes’
Dat is de conclusie van (alweer) een kritisch rapport van de Ombudsman
over de uitvoering van zorgwetten in het sociaal domein.
Korte samenvattingen van het rapport zijn te vinden in deze berichten van
Binnenlands Bestuur (link) en Per Saldo (link). Het rapport zelf is via
deze link te vinden op de website van de Ombudsman.
Klik hier voor een reactie van de VNG op dat rapport. Ook Ieder(in),Per
Saldo en KansPlus hebben gereageerd; zij vragen om een visie van VWS
op het gehandicaptenbeleid; Klik hier voor hun brief aan de Tweede
Kamer.

VN-Verdrag gelijke behandeling
•

Stand van zaken uitvoering verdrag door gemeenten
VNG heeft samen met Movisie de stand van zaken bij de uitvoering van
het verdrag gepeild. Meer info daarover in dit bericht (bron: VNG);
onderaan het bericht staan links naar het rapport en naar een
samenvatting.

Divers
•

Invoering e-health bij (vg) Instellingen gaat rommelig
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een oriënterend
onderzoek gedaan naar de invoering van e-health bij zorginstellingen
(waaronder twee VG-instellingen). De IGJ vindt de invoering nog wat
‘rommelig’. Meer info in dit bericht (bron: Skipr)
Het samenvattende Inspectierapport en de deelrapporten per instellingen
zijn te lezen op de Inspectiesite (link).

•

Meer klachten over gehandicaptenzorg bij Landelijk Meldpunt Zorg
in 2018
Dat blijkt uit het Klachtbeeld 2017 van het Landelijke Meldpunt Zorg
LMZ). Dit meldpunt is ondergebracht bij de IGJ (Inspectie

gezondheidszorg en Jeugd). Zie voor meer info dit bericht (bron:LMZ);
onderaan het bericht staat een link naar het rapport; onderdeel 2.4.5.
gaat over de gehandicaptensector.
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