
Minder regels, meer tijd 
voor zorg

Weg met de registratielast!

#regeldruk #ORDZ



Programma workshop

• Introductie + Kennisquiz (15 min)

• Aan de slag: werken aan minder regeldruk (30 min)
Welke registratie wil jij schrappen, snappen of verbeteren?

• Terugkoppeling (15 min)

#regeldruk #ORDZ



Introductie

• Programma Volwaardig Leven 

• + 

• Programma Ontregel de Zorg 

• 15 actiepunten voor de gehandicaptensector om de sector te ontregelen

• Schrapsessies: met elkaar aan de slag om echt tot op de werkvloer te komen

#regeldruk #ORDZ



Cijfers

•

•

•

•

(Berenschot, 2016 en 2018)



Veel van dit soort registraties ontstaan in de organisatie 
zelf! 

Dit zijn de registraties die jullie eventueel kunnen 
opruimen. 

En wat blijkt…



Om welke registraties gaat het?  



Aanpak administratieve 
lasten



Aanpak administratieve lasten 



Aanpak terugdringen regeldruk



Tool ‘minder papier, 
meer tijd voor zorg’ 



Tool ‘minder papier, 
meer tijd voor zorg’ 



Tool ‘minder papier,
meer tijd voor zorg’



Leuk zo’n bijeenkomst, maar hoe verder? 



Aan de slag !





Terugkoppeling top 3 



Welke registratie wil jij schrappen, snappen of verbeteren?

• Hoe ging het?

• Wat kwam er in jullie top 3 naar boven?



Hoe nu verder: plan van aanpak

Stap 4 - Actieplan (komt aan bod tijdens de Schrapsessie)

Aan de slag met Top 3

Aan de slag in de organisatie: hoe zorg je ervoor dat regeldruk breder in de organisatie aangepakt wordt?

Belangrijke vragen: 

Wat willen we bereiken?  Wat gaan we doen om ons doel te bereiken? Wie moeten we erbij betrekken?

Wanneer en hoe willen we het resultaat delen?

Voorbeelden/tips:

• Zet het werken in een multidisciplinair team voort 

• Agendeer in meerdere lagen in de organisatie 

• Beweging creëren (bottom-up: enthousiasmeren van collega’s, top-down: betrekken van VAR/OR/MT/bestuur)

• Leuke vorm om voortgang te delen (voorbeeld: vlogstafette)  neem mensen mee!



Meld je aan!

Wil je meer?



• Voor wie: multidisciplinair team, 5-8 medewerkers uit de gehandicaptenzorg
 bij voorkeur een afvaardiging van zorgmedewerkers, bestuur of management en 
kwaliteit-/beleidsmedewerkers

• Waar: verspreid door Nederland

• Wanneer: mei, juni, september, november, oktober, december 2019

• 13 juni  er is nog plek!

• Tijd: 2 middagen (schrapsessie & snapsessie) van ca. 13.00 uur – 16.30 uur 

• Kosten: Gratis

Schrap- en snapsessie Regeldruk


