
Administratieve Lasten 

Wat doe je er aan? 

2e netwerkbijeenkomst 22-09-15 



Progamma 

 13:00 start 

 13:15 Presentatie Johan Ulenkate (VWS) 

 14:00 Presentatie Ruud Klarenbeek (JP van den Bent) 

 15:00 Koffiepauze 

 15:15 Gesprek: hoe verder? 

 16:00 Conclusies & vervolg  

 16:30 Einde 

 



Netwerkbijeenkomsten AL VGN 

Hoe verder? 



Hoe gaan we verder met een netwerk AL? 

 3 vragen: 

 Wat kun je zelf doen om de administratieve lasten te 

verminderen? 

 Hoe kun je administratieve lasten ombuigen tot iets dat van 

nut is? 

 Hoe kunnen jullie elkaar daarbij helpen? 

 

 Voorbeeld uit het vernieuwde KK GZ 

 



Zelf zien = Laten zien 

Cliënt Mede-
werker 

Mana-
gement 

RvB RvT Stake-
holders 

Win-Win registratie 

Leren, verbeteren, monitoren, rapporteren, sturen, verantwoorden 



KK GZ en pdca cyclus Ondersteuningsplan 

Opstellen zorg- en 
ondersteuningsplan 

(werkafspraken, SMART 
doelen & risico-
inventarisatie) 

Uitvoeren zorgplan  
(werken aan ontwikkeldoelen 

en leveren zorg & 
ondersteuning 

Monitoring voortgang 
(MDO & indicatoren KK GZ) 

Evaluatie met cliënt  
(met gevalideerd 

cliëntbevragingsinstrument) 

Algemeen 
kwaliteitsbeleid 
(o.a. zorgvisie, 

verbeterpunten KK GZ) 

Waaier 2b 

Kengetallen 

Visitatie 

Evaluatie werkwijze  
(incl. relatie cliënt - 

begeleider) 

Kengetallen Teamreflectie 
Kwaliteitsrapport 



Vraag 1: kunnen we registraties stoppen? 

 Wat kun je zelf doen om de AL te verminderen? 

 Wat gaat er mis als je stopt met een registratie? 

 Wat gaat er fout als je een lijstje niet invult?  

 Wat doen anderen eigenlijk met die gegevens? 

 

 Voorbeelden verkennen 

 Grootste ervaren AL van de deelnemers 

 Ervaringen JP van den Bent 

 



Vraag 2: kunnen we AL nuttig inzetten? 

 Hoe kun je administratieve lasten ombuigen tot iets 

nuttigs voor de cliënten en medewerkers? 

 Hoe kun je zelf zien = laten zien toepassen? 

 Wat kun je zelf? 

 Wie heb je daar verder voor nodig? 

 

 Voorbeelden verkennen 

 Grootste ervaren AL van de deelnemers 

 Begin & eind van de keten: cliënt & VWS 



Vraag 3: (hoe) kunnen we elkaar helpen? 

 Wat verwacht je van dit netwerk AL? 

 Wanneer zijn ze geslaagd? 

 Waarmee wil je graag terug naar je organisatie? 

 Kunnen we elkaar helpen? 

 Leden 

 VGN 

 


