Minder regels: hogere efficiëntie, meer kwaliteit
U verstrekt burgers een persoonsgebonden budget op basis van een geïndiceerde
behoefte. Natuurlijk wilt u dat dit budget doelmatig en rechtmatig wordt besteed.
U vraagt budgethouders verantwoording af te leggen. Dit leidt tot regeldruk bij de
gemeente en bij de burger.
Uit onderzoek van WMO Adviesgroep in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken blijkt dat het controlesysteem van een gemeente vaak veel
meer kost, dan dat het oplevert. Minder regels kunnen leiden tot een hogere
efficiëntie en een hogere kwaliteitsbeleving bij medewerkers en burgers.
WMO Adviesgroep ondersteunt u bij het verminderen van regeldruk. Wij scheppen
ruimte voor nieuw beleid.
Hoe hoog is de regeldruk in uw gemeente? Gebruik te regeldrukmeter.
Regeldrukmeter
A. Hoeveel burgers in uw gemeente ontvingen in 2009 een persoonsgebonden
budget voor individuele Wmo voorzieningen?
B. Hoeveel budgethouders moeten schriftelijke verantwoording afleggen over de
besteding van hun persoonsgebonden budget?
B / A = regeldruk
Uitkomst: tussen 0 en 0,25
Uitkomst: tussen 0,26 en 0,75
Uitkomst: tussen 0,76 en 1

Regeldruk laag
Regeldruk matig
Regedruk hoog

Regeldruk verlagen, efficiëntie verhogen?
Enkele suggesties om de regeldruk te verlagen die u vrij makkelijk in praktijk
kunt brengen.
Zelfindicatie voor mensen met een blijvende handicap of chronische ziekte.
Sommige aandoeningen of beperkingen gaan niet meer over. Herindicatie is
nuttig, maar kan worden overgelaten aan degene met de meeste kennis en
ervaring: de cliënt zelf.

Veel woningaanpassingen zijn kleinschalig en relatief goedkoop. Een douchezitje,
beugels in het toilet, een automatische deuropener. Biedt burgers de mogelijkheid
om dit zelf te regelen met een indicatievrij budget voor woningaanpassing.
Opzettelijk misbruik van het persoonsgebonden budget komt nauwelijks voor (bij
minder dan 1 % van de verstrekte budgetten). Een objectieve en evenwichtige
voorlichting bevordert dat u alleen budgetten verstrekt aan mensen die hier heel
bewust zelf voor kiezen. Een steekproefgewijze controle vermindert de
administratieve lasten voor u en voor de burger.
Doe de Quick Scan
WMO Adviesgroep beschikt over een gevarieerd dienstenpakket om u van dienst
te zijn bij het verlagen van de regeldruk in uw organisatie. In een quick scan
brengen wij in beeld waar uw mogelijkheden liggen voor het verlagen van
regeldruk.
Samen met u kunnen wij met de resultaten van de quick scan voorstellen
ontwikkelen voor het scheppen van ruimte voor nieuw beleid. WMO Adviesgroep
beschikt over de expertise en de capaciteit om daar op projectbasis uitvoering aan
te geven. Wij zijn u graag van dienst bij uw streven een hogere efficiëntie en
kwaliteit te krijgen.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met WMO Adviesgroep, Hans
Blaauwbroek: 0294 491 400.
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