
 

 

 FACTSHEET 

programma (Ont)regel de Zorg 

Betrokken collega André Schoorl (ah.schoorl@minvws.nl) en Daan Wijsbek (do.wijsbek@minvws.nl)  

Korte omschrijving 

van het programma  

Looptijd: deze Kabinetsperiode  

Doelstelling(en): terugdringen onnodige regeldruk 
Doelgroep(en): professionals en cliënten 
Verwachte resultaten: dat gemeenten  en aanbieders afspraken maken over 
verminderen regeldruk bij professionals en cliënten en dat ervaren regeldruk 
afneemt.  
 
 

 

Link naar verdere 
informatie over het 
programma 

www .ordz.nl  
De website wordt op dit moment geactualiseerd.  
 

Welke wet(ten) 
raakt het 

programma? 

Wmo 2015 – Jeugdwet – WLZ - Zvw 

Welke actoren zijn 
bij het programma 
betrokken 

VNG, Branches, Beroepsgroepen en professionals en cliëntenorganisaties 

Welke overlap kan 
er zijn in 
knelpunten die aan 
de orde komen? 
 

In het traject in 
vervolg op de 
evaluatie van de 
HLZ zullen deze 
knelpunten worden 
mee genomen. Geef 
aan welke 

knelpunten er in het 
programma worden 
meegenomen met 
eventueel een korte 
toelichting. 
 

Delete de 
knelpunten die niet  
relevant zijn/niet 
aan de orde komen. 

Toegang:  

• onduidelijkheid over welke toegang bij de aanvraag van zorg en 

ondersteuning 

• bureaucratische/administratieve rompslomp voor cliënten 

• Lang wachten op (her)indicatie 

• Toegang tot pgb als financieringsvorm 

• Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in 

de toegang 

 

Kwaliteit en beschikbaarheid: 

• geen continuïteit in de zorg 

• onvoldoende deskundigheid 

• korte duur indicaties 

• De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende 

gekeken wat een burger echt nodig heeft 

 

Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren 
• Onduidelijkheid waar de zorgvraag thuishoort 
• Afwentelgedrag 
• Van het kastje naar de muur 

• Hiaten 
• Onderbreking hulp bij overgang andere wetgeving of verhuizing (ook bij 

pgb’s) 
 

Informele zorg en cliëntondersteuning: 

 

Stand van zaken 
uitvoering. Indien 
van toepassing 
graag met 
vermelding van 
lokale/regionale 

activiteiten/pilots 
enz. 

- Er worden bij diverse gemeenten en aanbieders regeldruksessies 
georganiseerd. Partijen kunnen daartoe zelf het initiatief nemen. Vanuit 
VWS is het mogelijk hierbij ondersteuning te bieden. De contactpersoon is 
Rita Verdonk (rita.verdonk@minvws.nl)  

- Daarnaast vinden samen met programma inkoop en aanbesteden van 
VWS enkele (regionale) bijeenkomsten plaats gericht op ondersteunen 

van gemeenten bij inkoop en aanbesteding en terugdringen regeldruk. 
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Indien u in (de organisatie van) zo’n bijeenkomst bent geïnteresseerd 

kunt u contact opnemen met Ellen Storm (e.storm@minvws.nl).  
- Om de regeldruk en administratieve lasten voor cliënten te verminderen 

worden er op diverse terreinen actie ondernomen, zoals: 
- - vereenvoudigen aanvragen van hulpmiddelen 
- Afschaffen van jaarlijkse machtigingen bij mensen met een chronische 

aandoening. 
- Stimuleren van onafhankelijke cliëntenondersteuning 
- Afspraken met gemeenten over het vereenvoudigen van (terugkerende) 

procedures bij mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld de 
aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten 

- Om voor jongeren de overgang naar volwassenheid (18-/ 18+) zo goed 
mogelijk te laten verlopen wordt door domeinoverstijgend samen te 
werken gezorgd voor een warme 

- overdracht met passende zorg en ondersteuning 
- Onderzoeken of en hoe gehanteerde (wettelijke) termijnen beter 

aangepast kunnen worden op de individuele zorg- en 

ondersteuningsvraag van een cliënt/patiënt 
 
 
 
 
 

 
 

Bijeenkomsten die 
tot de zomer in het 
land zullen worden 

organiseren. 

Nog nader te bepalen. 
 

Opmerkingen  
 
 

 

sip:e.storm@minvws.nl

