
Opbrengsten derde Green tape sessie

Donderdag 29 oktober, 2020

Green tape - de volgende stap



Aanleiding en voorgeschiedenis
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Red tape

Focus op wat niet goed gaat, overbodig is en 

minder kan

De volgende stap in het terugdringen van administratieve belasting in de zorg

Van Red tape naar Green tape

Green tape

Gericht op het creëren van een systeem waar 

enkel effectieve regels uit voortkomen. 
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Een positieve benadering

theoretisch kader Green tape



(1)… zijn geschreven (2)…hebben een valide middel –

doel relatie

(3)…oefenen optimale controle 

uit
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theoretisch kader Green tape

Wat zijn Green tape regels?



(4)…worden consistent 

toegepast

(5)…worden begrepen door alle 

belanghebbenden

(6)…bieden waar nodig 

flexibiliteit
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theoretisch kader Green tape

Wat zijn Green tape regels?



Aanpak

• Op basis van de individuele gesprekken, green tape sessies, literatuur en eerdere 
onderzoeken is geprobeerd enkele rode lijnen / basisprincipes te destilleren. 

• Dit zijn veelal punten zijn waar je het niet snel mee oneens bent. Dat is ook handig voor 
ons gezamenlijke, beknopte en door te vertellen verhaal. 

• Maar toch… Zijn ze dit? Is het helder en scherp genoeg? Ontbreekt er iets? 

• Het manifest blijft in ontwikkeling. We werken dit in het vervolg concreter met elkaar uit.
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Green Tape: naar een meer positieve benadering van regeldruk en administratieve 
lasten



Green tape Manifest (concept)

• Integraliteit 

• Vertrouwen en regelruimte 

• Communicatie

• Eenmalige registratie 

• Eenvoud, eenvoud, eenvoud • Verdraagzaamheid en 

acceptatie boven regels 

• Leiderschap op alle niveaus 

• Alleen nog goede regels; regelarm by design • Identificeer en beloon best practices

• Heldere, gedragen en consistente visie

die aansluit bij de ‘bedoeling’

• Samenwerkende en gebruiks-

vriendelijke systemen



Green tape manifest (concept)

• Integraliteit. Stel de behoeften van de cliënt, diens kwaliteit van leven en de 

zorgprofessional centraal, niet het systeem en de regels. Zorg vanuit een integrale vraag, 

voor integrale hulp, integrale financiering en integrale regels en registraties. 

• Heldere, gedragen en consistente visie, die aansluit bij ‘de bedoeling’. Benadruk hierin 

de gezamenlijkheid in belangen, doelstellingen en verantwoordelijkheden. Overbrug de 

verschillen en bespreek dillema’s en tegenstellingen met elkaar. 

• Communicatie. Communiceer multichannel, consequent en veelvuldig over de gedeelde 

visie en bereikte successen. Kies voor de positieve insteek; niet de focus op wat mis gaat, 

maar op wat beter kan. 

• Vertrouwen en regelruimte. Vanuit gedeelde waarden maak je makkelijker impliciet de 

goede keuzes en heb je minder regels nodig. Waarden en principes gaan boven regels. 



Green tape manifest (concept)

• Verdraagzaamheid en acceptatie boven regels. Verdraag en accepteer traagheid 

(het is morgen een beetje beter, maar nog niet opgelost), fouten, risico’s, verschillen, 

uitzonderingen en tegenstellingen. 

• Leiderschap op alle niveaus. Visie en consistentie. Vertrouwen en steun geven. Fouten 

maken hoort erbij. Niet laten leiden door emotie en populisme en in de regelreflex schieten. 

Heb het lef om met de bedoeling voor ogen af te wijken van bepaalde regels. 

• Alleen nog goede regels; regelarm by design. Zorg dat regels die er zijn, opgesteld zijn 

vanuit de zorg zelf, bijdragen aan de bedoeling, makkelijk uitvoerbaar, uitlegbaar en logisch 

zijn. Doordenk ze in de praktijk, alvorens ze te implementeren. 

• Eenvoud, eenvoud, eenvoud. Zowel qua financiering, verantwoordingseisen, als

verantwoordingswijzen.



Green tape manifest (concept)

• Eenmalige registratie. Eenmalige registratie aan de bron en meervoudig gebruik 

(dus ook een eenmalige uitvraag). 

• Samenwerkende en gebruiksvriendelijke systemen. Zorg dat systemen en 

applicaties waarmee zorgprofessionals werken, gestandaardiseerd, snel en 

gebruiksvriendelijk zijn en met elkaar samenwerken. Train zorgprofessionals 

vervolgens om er goed mee te kunnen werken. 

• Identificeer en beloon best practices. Maak deze (in pilots) breder toepasbaar en 

schaal ze op. Begin (mag ook klein!), experimenteer, leer en implementeer.



Input van de deelnemers voor het vervolg

In de praktijk brengen

Voorbeelden en actieonderzoek

Formuleer top 3 maatregelen en implementeer

Mismatch intentie en uitvoering

Doelstellingen kwantificeren

Van 30% naar 10% regeldruk Regeldruk moet naar de helft toe

Met de stakeholders aan tafel gaan

‘Regelarm by design’

Co-creatie van regels

Feedback door gebruikers van de regels

Regels blijven evalueren

Manifest positief neerzetten Meer opschuddende taal
Anders verantwoorden

Verantwoorden op basis van outcome

Tastbaar maken in de praktijk

Manifest positief, inspirerend en enthousiast formuleren

Eigenaarschap bepalen

Manifest 

kwantificeren

Actie en doen Stakeholders

Bron en ‘journey’ 

van de regels 

volgen

Communicati

e

Anders omgaan 

met regels

Concreet maken



Denkrichtingen voor het Green tape vervolg

ActieonderzoekAmbassadeurs Community

• Actief onderdeel uitmaken van een groeiende 

groep die elkaar inspireert en helpt 

• Het delen van succesvolle voorbeelden waarbij 

positief wordt gekeken naar de bedoeling

• ‘Lessons learned’ en ‘best practices’ bespreken 

binnen de community

• Impact maken en verandering brengen door actief 

input te leveren

• Van elkaar leren door thema’s te agenderen en 

door continue interactie

• Uitdagingen delen binnen de community om 

feedback en oplossingen te krijgen

• Webinars of andere sessies

• Het voortouw nemen om actief thema’s aan te 

dragen (om te onderzoeken)

• Vraagstukken integraal aanpakken met focus op 

alle betrokken afdelingen 

• Samenwerken in de praktijk en zaken eenvoudig 

maken

• Op een gestructureerde manier toewerken naar 

oplossingen volgens de positieve gedachte

• Relevant zijn en oplossingen bieden, hoe klein 

deze ook lijken

• Lessen hieruit trekken en naar bredere aanpak 

vertalen met leiderschap op alle niveaus

• Denk aan verschillende doelgroepen en sectoren 

die met het thema te maken hebben

• Verantwoordelijkheid nemen voor het onderzoek 

en het breder vertalen en uitrollen

• Onderdeel zijn van een groep positieve denkers die 

deze beweging vertegenwoordigd (en laat groeien)

• Met nieuwe energie en vertrouwen de beweging 

vertegenwoordigen

• Deze positieve beweging verder vormgeven en 

traagheid hierbij soms accepteren

• Het gedachtengoed in het eigen netwerk verspreiden

• Focus op werkplezier, medewerker tevredenheid en tijd 

voor cliënten

• Positief spreken over de bedoeling van de regels en 

focus op goede regels

• Meedenken en input geven om de beweging op een 

hoger plan te trekken, deel successen

• De beweging verdere inhoud en bekendheid geven

• Impact maken en verandering brengen door actief input 

te leveren (voorbeelden, best cases)



Reacties van de deelnemers op de denkrichtingen

ActieonderzoekAmbassadeurs Community

• Ambassadeurs moeten mensen van 
de werkvloer zijn

• Van onderaf zaken aanvliegen, het 
zijn de professionals die er toe doen

• Regelgevers moeten ook aanhaken

• Systeempartners en uitvoering 
dichter bij elkaar brengen

• Het is echt een volledige change, 
meer dan een kunstje 

• Op de werkvloer dingen doen maar 
ook op andere vlakken

• Inzetten ervaringsdeskundigen

• Vertrouwen we elkaar voldoende?

•

• Een community opbouwen met gelijke 

vertegenwoordiging

• Minder regeldruk is niet ontregelen als 

uitgangspunt maar blijft bij de bedoeling

• Systeem partijen moeten ook aanhaken en 

geïnspireerd raken

• Het zorgsysteem is als een familie, waarbij 

iedereen een rol vervult

• Organiseren van unieke sessies

• Vraagstuk van de week, dit warmhouden

• Voorbeelden uit de praktijk

• Community levend houden (bijv. taai vraagstuk 

van de maand of regel van de week)

• Community en actieonderzoek combineren

• Specifiek kan een community op het terrein van 

digitalisering/automatisering/standaardisering 

werken om veel ICT gerelateerde zaken op te 

lossen. Bijvoorbeeld een community van CNIO’s

in de langdurige zorg die vanuit de praktijk naar 

verschillende vraagstukken kunnen kijken. 

• Community en actieonderzoek gaan goed 

samen

• Wetenschappelijk onderzoek als 

uitgangspunt

• Het onderzoek en het breder vertalen en 

uitrollen

• Vertel er over als je goed bezig bent

• Geen benchmark maar elkaar helpen en de 

goede voorbeelden aan elkaar vertellen

• Best practices uit andere sectoren 

aanhoren en daar van leren

• Met wetenschappers en verschillende 

disciplines een paraplu vormen, zaken bij 

elkaar checken

• Niet nog meer schrapsessies organiseren, 

wat is nou echt nodig op het gebied van 

registeren?

• Actieonderzoek, de hele keten daarin 

betrekken  op systemische wijze

• Concreet actieonderzoek doen

Zie bijv. http://www.gerdavandijk.nl/articles/

http://www.gerdavandijk.nl/articles/


Overige reacties, ideeën en input

• Laten we het gaan doen!

• We gaan het doen en moeten daar over 

uitwisselen

• De cliënt centraal stellen

• Naast de harde factoren van verantwoording ook 

de zachte aspecten - de rol van cultuur - leren en 

ontwikkelen - in de verantwoording en kwaliteit van 

zorg een rol geven

• Interne besturing is externe verantwoording

• Ruimte geven om te experimenteren en grenzen te 

raken, vervolgens deze te volgen

• Procesmatige afspraken (zoals regelarm by

design, kortcyclisch nieuwe regels ontwikkelen & 

feedbackloops op orde).

• Communicatie van en met regelgevers

• Hoe maken we `regelgevers` bewust van  

herkenbare punten

• Nog een leestip: column van Sheila Sitalsing, 
“mensen” over de voor dit vraagstuk zeer relevante 
parlementaire commissie die is gestart

• Extra denkrichting; vier jaren regeringsbeleid met 
een jaarlijks target om terug te dringen in 
administratieve last met meetpunten na elk jaar of 
het doel gehaald wordt. Het eigenaarschap ligt bij 
de regelgevers...Nza VWS, inspectie etc. etc

• Maak het ‘anders regelen’ gewoon i.p.v. iets heel 
bijzonders en ingewikkelds [andere naam i.p.v. 
Green Tape?]

• Casusadoptie. Concrete vraagstukken van 
professionals/burgers bij de kop pakken en daar 
alle betrokkenen (landelijk en lokaal) van laten 
leren

• Slim registeren

• Afstand t.o.v. de huidige praktijk in het sociaal 
domein (en met name het jeugddomein) is enorm 
en daarmee lastig te operationaliseren. 



Dank voor jullie waardevolle bijdrage

• Dank voor alle mooie ideeën en inzichten.

• Mocht je ons willen contacten, mail naar Marvin Hanekamp of Elke Buis 

(m.hanekamp@berenschot.nl e.buis@minvws.nl)

mailto:m.hanekamp@berenschot.nl
mailto:%22Buis,%20E.%22%20%3Ce.buis@minvws.nl%3E



