Minder papier,
meer tijd
voor zorg

AAN DE
SLAG!
TIP!
Denk alvast
na voor
de sessie

De routekaarten zijn een hulpmiddel

ALLES
MAG!
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Bewustzijn ontwikkelen en/of
vergroten en tot actie over gaan om:

Inventariseer regels
die regeldruk geven:
Vinklijsten
Scorelijsten
Orders

Onnodige registraties/checklists/
formulieren opsporen en schrappen;
Welke registraties/checklists/formulieren
kunnen eenvoudiger en efficiënter

Nodige
registratie

óf

kan efficiënter

Word je ook gek van al die vinklijstjes of het invullen van checklists?
Zijn ze wel verplicht, bijvoorbeeld omdat het wettelijk moet?
Of zijn de vinklijstjes enthousiast ontstaan, maar eigenlijk niet nodig?
Ga dan aan de slag met team en/of afdeling. Bedenk welke regels je
wilt afschaffen omdat ze niet nodig zijn. Óf regels die wel moeten
blijven bestaan, maar die je eenvoudiger kunt maken.
Denk er aan: veel registraties zijn vaak een onderdeel van een proces
waar verschillende afdelingen mee te maken hebben. Deze collega’s
kun je ook uitnodigen voor deze sessie.

VWS heeft zich gebaseerd op het speelveld van Vilans en deze doorontwikkeld samen met V&VN.
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Onnodige
registratie

de regel geldt ook voor
andere afdelingen/teams

Bepaal samen
een top 3 van regels
die je het eerste
aan wilt pakken.
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Nodige
registratie

Pak een post-it
en bespreek met
team / afdeling
in welk vlak je
deze plakt

goed georganiseerd

óf

Gebruik
voor
elke regel
1 post-it

Onnodige
registratie
de regel geldt alleen voor
de eigen afdeling/team

YES!
3 extra
regels als
reserve

3 TIPS
1. Is de registratielast hoog?
2. Kost het veel tijd om de regel af te schaffen?
3. Zijn er veel mensen bij betrokken om de regel af te schaffen?
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LET OP!

Vul het
actieplan in

Is het een regel
van de afdeling
of van de
organisatie?

1
Denk aan > scorelijsten > vinklijstjes > formulieren > dubbele registraties

ALLES
MAG!
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Maak een keuze
nodig of onnodig

Nodige registraties
goed georganiseerd

kan efficiënter

Onnodige registraties
organisatieniveau

teamniveau

3

Onnodige registraties
ontregelen maak een top 3 

1
2

maar moeten efficiënter
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Reserve

1

2

3

4

Aan de slag met het verminderen van regeldruk

Registratielast

Wat willen
we bereiken?

1:

efficiënter/
afschaffen

2:

efficiënter/
afschaffen

3:

efficiënter/
afschaffen

Wat gaan
we doen?

Wie is verantwoordelijk voor de actie?

Wie moeten we
erbij betrekken?

Wanneer
is het af?

Communicatie /
resultaten delen

Doel > Wat willen we over 6 maanden hebben bereikt?

TIP!
Denk ook
aan de
reserveregels

Aanpak > Welke acties? > Hoe? > Wat of wie helpt? > Wat of wie houdt ons tegen?

