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Schrapsessie met toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor Zorg’, van Vilans
 De toolkit wordt ingezet om op een eenvoudige manier onnodige registraties
op te sporen en terug te dringen. Tevens stimuleert de toolkit om kritisch te
kijken naar nodige registraties en het slimmer organiseren ervan
 Administratieve lasten/regeldruk worden benoemd en geadresseerd, zowel
verplichte wettelijke regelgeving als interne protocollen
 De toolkit ondersteunt het schrappen van regels en (interne) protocollen in
de eigen organisatie Geschikt op organisatie- en teamniveau
Maximum 5 deelnemers vanuit verschillende functies uit één organisatie,
bijvoorbeeld teamleider, beleids- en/of kwaliteitsfunctionaris, 2-3
verpleegkundigen/verzorgenden
 Overzicht van administratieve lasten op verschillende niveaus en inzicht wie
welke acties kan ondernemen om oorzaken aan te pakken
 Bewustwording en nadenken over registraties en waarom je dat doet
 Concrete ‘opruimacties’ in de organisatie op het niveau van de organisatie en
team
 Begeleid traject en zelf te organiseren door organisatie
 Met de toolkit stapsgewijs in kaart brengen van nodige en onnodige
registratie. Via het gesprek met verschillende functionarissen in de
organisatie de registraties categoriseren en besluit nemen welke actie per
registratie nodig is. Gemêleerd gezelschap, wenselijke deelnemers zijn o.a.
bijvoorbeeld teamleider, beleids- en/of kwaliteitsfunctionaris, 2-3
verpleegkundigen/verzorgenden
 De toolkit is toegepast in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en sinds dit jaar
ook bij een aantal ggz-organisaties
 In de ggz hebben 7 organisaties meegedaan. Zij mogen vanuit hun regio
benaderd worden voor meer informatie en de overdracht van de werkwijze
met de toolkitVilans kan tegen betaling een traject om registraties aan te
pakken begeleiden. Vilans is het kenniscentrum van de langdurige zorg, zie
https://www.vilans.nl/
 De toolkit is te downloaden via
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/toolkitregistratielasten.pdf
 Instructiekaart van de toolkit is te downloaden via
https://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/toolkit-registratielasteninstructiekaart.pdf
 De toolkit is ontwikkeld door Vilans: www.vilans.nl
 Over het project ‘Regeldruk en werkdruk’ in de ggz: www.oofggz.nl
 Minder regelgekte, meer zorg, project van GGZ Nederland: www.regelgekte.nl

