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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de vraag naar langdurige ouderenzorg sterk toeneemt 
en er een groot tekort aan personeel in die zorg is; 

constaterende dat domeinoverstijgende samenwerking op basis van 
wetten die gemaakt zijn op verschillende grondslag erg ingewikkeld is; 

constaterende dat de ervaren regel- en administratieve druk eerder toe- 
dan afneemt, ondanks alle inspanningen; 

van oordeel dat door het sterk reduceren van de regeldruk en administra-
tieve lasten meer tijd, geld en daarmee capaciteit vrijgespeeld kan worden 
voor de daadwerkelijke zorg aan en ondersteuning van cliënten; 

verzoekt de regering: 
– in een van de 31 zorgkantoorregio’s een pilot op te zetten waarin 

gekeken wordt naar alle regels die geen directe relatie hebben met de 
cliëntgebonden zorg, maar waar zorgverleners van aangeven wel last 
te hebben, en voorstellen te formuleren voor het (tijdelijk) buiten 
werking stellen of in de uitvoering vereenvoudigen van deze regels; 

– branche-, cliënten- en beroepsorganisaties te verzoeken daartoe zo 
concreet mogelijke wet- en regelgeving aan te melden die aantoonbaar 
bijdraagt aan de administratievelastendruk op de werkvloer en actief 
commitment te tonen; 

– hierbij gebruik te maken van goede voorbeelden van zorgaanbieders in 
de regio; 

– alle relevante partijen zoals zorgkantoren, gemeenten, de NZa, het CIZ, 
het CAK, ZiNL en anderen bij de uitvoering van de pilot te betrekken en 
daarin een actieve rol te geven; 

– op basis van de inventarisatie de Kamer voor de start van het 
kerstreces te informeren; 

– de effecten in de uitvoering van de pilot sterk en strak kwantitatief en 
kwalitatief te monitoren, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Peters
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