Drie jaar

[Ont]Regel
de Zorg
Sociaal domein

Professionals moeten geen tijd kwijt zijn aan overbodige
administratie. Daarom zijn in de afgelopen drie jaar stappen gezet
om de regeldruk terug te dringen. Hieronder vindt u een aantal
concrete resultaten.
Meer dan honderd lokale schrapsessies
Professionals zijn samen met bestuurders aan de slag gegaan om
te snappen, schrappen en kappen! Tijdens deze schrapsessies
zijn de grootste administratieve ergernissen van jeugdzorgprofessionals in beeld gebracht. Deze zijn gebundeld
in de Paarse Lijnen. Zelf een schrapsessie
organiseren? Kijk hier!

Landelijke Schrapweek Jeugd: tijdens vijf
regiobijeenkomsten zijn professionals,
beleidsmedewerkers en bestuurders van
gemeenten en aanbieders samengekomen
om de administratieve lasten in de jeugdzorg te verminderen.
In totaal zijn hier meer dan 100 lokale, regionale en landelijke
acties uit voortgekomen om onnodige regels te schrappen.

Convenant Stoppen met Tijdschrijven, waarin VWS, VNG,
Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV samen afspraken hebben
gemaakt om te stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg.
Een van de afspraken uit het convenant is om te komen tot
een beperkt aantal productcodes met een genormeerde tijd.

Standaardisering informatie-uitwisseling tussen gemeenten
en aanbieders: sinds januari 2019 zijn gemeenten en zorgaanbieders wettelijk verplicht om informatiestandaarden te
gebruiken (iWmo en iJw) waarmee gegevens over zorgtrajecten
zoveel mogelijk geautomatiseerd worden uitgewisseld.

‘Minder regels,
meer tijd voor zorg!’
Inspiratie
Goede voorbeelden van verminderen
administratieve lasten in sociaal domein:
Hier vindt u o.a. goede voorbeelden van
Stoppen met Tijdschrijven. Zorgcoöperatie
JENS, zorgaanbieder Levvel en gemeente
Haarlemmermeer, en de Ouder- en Kindteams
Amsterdam laten zien dat werken zonder
tijdschrijven kan!

Meer weten over
[Ont]regelen
We gaan door om de regeldruk in de praktijk
verder terug te dringen! Wilt u meer weten
over [Ont]Regel de Zorg of heeft u hulp nodig
bij het ontregelen in uw organisatie?
Ga naar www.ordz.nl. Daar vindt u o.a.
Praktijkvoorbeelden
Handige [ont]regeltools
Heeft u vragen of bent/kent u een goed
voorbeeld? Laat het ons weten:
aanpakregeldruk@minvws.nl

www.ordz.nl

