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Inleiding
Administratie- en regeldruk heeft onder andere via het programma Ontregel de zorg van 

het ministerie VWS al geruime tijd de aandacht in de zorgsector, bij verschillende zorg-

professionals, in de gehandicaptensector, de GGZ en in het jeugddomein. Er zijn vele 

publicaties verschenen (zie bijlage 2) en daarnaast zijn er inspanningen verricht om die 

administratie- en regeldruk te verminderen. Er zijn aanpakken uitgevoerd in met name 

de (gezondheids)zorg en de jeugdsector (Ontregel de zorg, schrapsessies, doorbraak- 

methode). Ondanks die inspanningen, lijkt het probleem nauwelijks te verminderen.   

 

Er is veel minder bekend over administratie- en regeldruk van sociaal werkers die werken 

in het kader van de Wmo en het brede welzijnsdomein. Het gaat daarbij onder meer om 

professionals als Wmo-consulenten, buurtwerkers, opbouwwerkers, generalisten, ambu-

lant begeleiders, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, kinder- en jongerenwerkers, 

onafhankelijk cliëntondersteuners. Het zijn professionals die veelal vanuit een sociaal 

(wijk)team óf vanuit brede welzijnsorganisaties, ambulante ondersteuning/ woonbegelei-

ding of dagbesteding bieden gericht op volwassenen en ouderen die zich bevinden  

in een kwetsbare situatie.   

 

Uit signalen blijkt dat bij sociaal werkers de administratie- en regeldruk groot is. Ze 

zijn een substantieel deel van hun werktijd kwijt aan verslaglegging en administratieve 

taken. De beperkte cijfers uit onderzoek geven dat ook aan. Uit arbeidsmarktonderzoek 

van AZW-CBS in de werknemersenquête sociaal werk 2020, blijkt dat sociaal werkers 

17% van hun werktijd besteden aan verslaglegging over de verleende ondersteuning 

aan cliënten en inwoners. Daarnaast zijn ze 13% van hun werktijd bezig met registreren 

van informatie voor de organisatie, management en/of beleid. In totaal gaat het dus om 

bijna een derde van hun tijd.1 En uit onlangs verricht onderzoek onder sociaal werkers 

blijkt dat meer dan de helft van de geraadpleegde beroepsgroep2, aangeeft meer tijd 

kwijt te zijn aan monitoren, rapporteren en administratie dan vijf jaar geleden (Liefheb-

ber, et al, 2021). 

Die toename zien we ook terug in andere cijfers. Twee jaar geleden vond de derde raad-

pleging onder sociale (wijk)teams (Arum, 2020) plaats. Een deel van de medewerkers 

1  Kern en kracht van uitvoerende (sociale) professionals ligt in het directe contact met cliënten, inwoners 
en buurten/gemeenschappen. Administratietaken horen niet tot de kern van het beroep. Er is bij ons 
geen norm bekend wat een goede omvang is voor dit soort taken. In de wandelgangen wordt weleens 
gesproken over 10-15 procent. Beleving van uitvoerende professionals is daarbij van belang. Over het 
algemeen kunnen we wel zeggen dat meer dan 30 procent wel aanzienlijk en problematisch is.

2  Deelnemers van de raadpleging zijn voor 50% werkzaam in welzijn (breed), 9% bij GGZ, 10% 
gemeenten, 13% Algemeen Maatschappelijk Werk en 8% bij wijkteams.
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in sociaal wijkteams zijn sociaal werkers. Uit deze raadpleging blijkt dat in de periode 

2017-2020, administratieve verwerking van gegevens en beschikken/toewijzen van 

ondersteuning vaker worden genoemd als werkzaamheden die het meeste tijd kosten. 

Tijd die ten koste gaat van begeleiding van en ondersteuning aan cliënten.  

 

Nog niet eerder is informatie bij elkaar gezocht en op een rij gezet over de adminis-

tratie- en regeldruk in het sociaal werk. Deze notitie geeft een eerste schets. De infor-

matie in deze notitie is gebaseerd op beschikbare informatie uit bronnenonderzoek en 

bevat geen nieuwe gegevens uit nieuw onderzoek. Uit onze inventarisatie is duidelijk 

geworden dat er niet veel informatie over administratie- en regeldruk te vinden is speci-

fiek voor sociaal werkers die werken in het kader van de Wmo. De reikwijdte van deze 

publicatie is daarom beperkt. De resultaten die in dit document worden uitgewerkt, zijn 

dus te beschouwen als de eerste of voorlopige resultaten. De informatie zal daarom ook 

logischerwijs veel vragen oproepen zoals prioritering van knelpunten of de belangrijk-

ste oorzaken van administratie- en regeldruk waar we nog geen antwoord op hebben. 

Deze schets vormt dan ook het startpunt van nader onderzoek naar dit vraagstuk in het 

sociaal werk. 

 

In deze notitie staat specifiek de administratie- en regeldruk van sociaal werkers cen-

traal. We stellen en beantwoorden daarbij de volgende vragen: 

1.  Wat wordt verstaan onder administratie- en regeldruk in de context van het sociaal 

werk? Welke vormen en oorzaken zijn er en komen die overeen of verschillen die per 

type professional in het sociaal werk? 

2.  Hoe ervaren sociaal werkers administratie- en regeldruk? Waar hebben zij het meeste 

last van? Welke regels en administratie vinden zij zinvol? Hoe gaan sociaal werkers op dit 

moment om met administratie- en regeldruk? Welke handelingsstrategieën hanteren zij? 

 

Om deze vragen te beantwoorden hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd: 

* Deskresearch (zie bijlage 1 en 2). 

* Korte interviews met vertegenwoordigers van Sociaal Werk Nederland (SWN), 

de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), de 

beroepsvereniging voor jongerenwerkers (BVJong), Krachtproef (de vereniging van 

opbouwwerkers) en de Associatie Wijkteams. Verder is gesproken met experts van 

Vilans. Zij houden zich al langere tijd bezig met het verminderen van administratie- 

en regeldruk in de langdurige zorg.  

* Informatie uit interviews die zijn gehouden in het kader van een ander onderzoek 

naar drie generaties sociaal werkers. In enkele van deze interviews wordt 

gesproken over administratie- en regeldruk. Het gaat om 20 sociaal werkers 

(maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, cliëntondersteuners, jongerenwerkers, 

buurtteammedewerkers, Wmo-consulenten, jongerenwerkers). 

* Informatie uit twee online sessies die zijn gehouden over uitstroom uit het sociaal 

werk en waar administratie- en regeldruk als mogelijke oorzaak werd aangedragen.  



pagina 6 van 34   *   Schets van administratie- en regeldruk in het sociaal werk

Wat wordt verstaan 
onder administratie- en 
regeldruk in de context 
van het sociaal werk? 

1.1	 Definitie
In navolging van Bern, Knieriem, Schoneveld & Wuite, (2016) definiëren we het als: 

de investering en inspanning die professionals moeten verrichten en de vrijheidsbeper-

king die ze ondergaan om zich aan regels en administratieve verplichtingen te houden. 

Daarbij gaat het over de moeite met de hoeveelheid regels en rapportageverplichtingen 

en de manier waarop die worden toegepast en beleefd. In dit licht is het onderscheid 

tussen feitelijke en ervaren druk dan ook relevant. Bij feitelijke druk gaat het om kosten, 

tijdsbesteding en feitelijke eisen om te voldoen aan regels en administratieve verplichtin-

gen. Bij de ervaren druk gaat het om de beleving die dit met zich meebrengt: zoals de 

zin en onzin ervan, tijdsdruk, de moeite die het kost en frustratie die het met zich mee 

kan brengen. In beide gevallen gaat het erom dat door de aard en hoeveelheid regels en 

gevraagde administratie de werkdruk van sociaal werkers toeneemt en het werkplezier 

afneemt. 

1.2 Vormen
Er zijn 4 categorieën administratie- en regeldruk te onderscheiden:

A. Primaire proces:

* Meldingen invoeren of uit het meldsysteem halen.

* Signaleringsplan schrijven

* Cliëntvolgsystemen. 

* Invullen van meetinstrumenten m.b.t. problematiek of hulp: bijv. 

zelfredzaamheidsmatrix.

* Ondersteuningsplan en dossiervoering rondom cliënten (doelen, aanpak, 

resultaten) en dit digitaal vastleggen. 

* Vragenlijsten en verslagen die in het kader van de keukentafelgesprekken gevoerd 

moeten worden. 
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* Aanvragen van indicaties en/of beschikkingen. 

* Handelingen in het kader van AVG. 

* Regels rondom hygiëne / voeding / maaltijdbereiding / veiligheid (bijv. samen koken 

met inwoners of brandbeveiliging bij buurtcentra).

* Verwijs- en overdrachtsbrieven bijv. naar samenwerkingspartners of specialistische 

hulp.

* Wachtlijstregistratie.

* Papier- en formulierwerk meegebracht door bewoners die zo hun weg proberen te 

vinden bij instanties en bij aanvragen van hulp, toeslagen en subsidies. 

* Registratie in het kader van samenwerking met andere professionals. 

B. Verantwoording

* Tijdschrijven. 

* Rapporteren over de verrichte werkzaamheden (vaak) in relatie tot wat er in het 

contract / de opdrachtverstrekking van de organisatie staat. 

* Informatie t.b.v. kwaliteits- en verantwoordingssystemen. 

* Informatie die aangeleverd moet worden in het kader van deelname aan pilots 

of (onderzoeks)projecten en evaluaties bijvoorbeeld vanuit de gemeente of een 

onderzoeksinstituut.

* Klantevaluaties.

C. Deskundigheidsbevordering

* Loopbaanplannen en aanvragen loopbaanbudget.

* Functioneringsgesprekken en systemen daarvoor.

* Beroepsregistraties en herregistratie.

D. Aanbesteding/subsidies verwerven

* Aanbestedingstrajecten.

* Projectplannen schrijven.

* Subsidieaanvragen en prestatieafspraken maken.

1.3 Verschillen tussen sociaal werkers
Er zijn (grote) verschillen tussen sociaal werkers m.b.t. welke vormen van regeldruk 

voorkomen in hun dagelijks werk, de hoeveelheid tijd die ze daaraan kwijt zijn en of 

dit ervaren wordt als administratie- en regeldruk. We kunnen grofweg twee groepen 

onderscheiden:
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Jongerenwerkers en opbouwwerkers

Sociaal werkers die in het brede welzijnswerk werken (jongerenwerk, opbouwwerk of 

samenlevingsopbouw) lijken minder tijd kwijt te zijn aan administratie en regels. Zij 

hoeven minder te verantwoorden en hebben met minder (wettelijke) regels te maken, 

waardoor ze ook minder druk ervaren. Dit heeft te maken met dat zij geen of weinig 

individuele trajecten begeleiden. Zij zijn wel tijd kwijt met halfjaarlijkse verslagen of jaar-

verslagen en (mee)schrijven aan projectplannen en subsidieaanvragen. Daar kan meer 

tijd in gaan zitten t.o.v. vroeger als ze bij een kleine organisatie werken, waar weinig 

ondersteuning is vanuit beleid bijv., of als de organisatie waarvoor ze werken voor meer-

dere gemeenten actief is.

Maar over het algemeen lijkt administratie-en regeldruk geen issue te zijn. Zo gaf Joop 

Hofman van Krachtproef, de vereniging van opbouwwerkers aan dat hij weinig opbouw-

werkers over dit onderwerp hoort. Het hebben van administratie en regels is voor opbouw-

werkers geen reden om het werk te verlaten. Ook Nico de Groot, voorzitter van BVJong, 

de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers, zegt dat hij weinig signalen over 

administratie- en regeldruk krijgt en dat het geen oorzaak is van het stoppen met het werk. 

Als er druk is, gaat het meer om systeemdruk. En dat speelt bijvoorbeeld wel een rol als 

jongerenwerkers individuele jongeren op de goede plek proberen te krijgen als er individu-

ele problemen zijn. Dat is wel soms heel lastig en vraagt veel tijd en energie. 

Ook Sociaal Werk Nederland geeft aan geen signalen te ontvangen op dit gebied. Al lijkt 

er wel enige verandering op te treden de laatste jaren en krijgen ook jongerenwerkers 

steeds meer te maken met individuele trajecten. Ook lijkt er meer aandacht te komen 

voor het belang van monitoring en werken met kwaliteitssystemen. 

(Algemeen) maatschappelijk werkers, werkers vanuit sociaal (buurt/wijk) team, 

cliëntondersteuners 

Voor de sociaal werkers die in een sociaal (wijk)team werken of die bijvoorbeeld als 

maatschappelijk werker/ sociaal werker aan de slag zijn bij het algemeen maatschap-

pelijk werk, is dat anders. Zeker ook als ze belast zijn met indicatiestelling, casemanage-

ment, regievoering en een grote caseload hebben. De manier waarop regels en adminis-

tratie worden ingevoerd, de ingewikkeldheid van het proces, het belang dat men eraan 

geeft en het gebrek aan besef wat dit betekent voor uitvoerende professionals maakt 

dat er frictie ontstaat. We hebben geen inzicht bij welke type begeleiding / ondersteu-

ning binnen de uitvoering van de Wmo dit meer of minder voorkomt. Ook is niet dui-

delijk of de geïndiceerde (gespecialiseerde) begeleiding of zorg (zoals dagbesteding, 

ambulante begeleiding, schuldhulpverlening, beschermd wonen of huishoudelijke hulp) 

meer of minder regel- en administratiedruk ervaren. Quirine van de Zijden, program-

mamanager bij de Associatie Wijkteams zegt dat administratie- en regeldruk tot nu toe 

geen onderwerp is, dat door leden is aangedragen als belangrijk thema. Toch zijn er wel 

signalen dat hiermee problemen zijn. Deze zijn dan vooral gerelateerd aan hoe binnen 

gemeenten omgegaan wordt met beschikkingen. 

http://www.sociaalwerknederland.nl
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Ondanks deze signalen, zien we dat er weinig over is uitgezocht en geschreven. Een 

enkele bron geeft dit knelpunt aan zoals in de publicatie Tien aandachtsgebieden voor 

functioneren sociale wijkteam (2020). Bij aandachtspunt 9 Effectiviteit en efficiency 

wordt administratie en regeldruk genoemd. 

” Ik geef uitvoering aan een wet. En je moet wel goed kunnen verantwoorden 

waarom iemand al dan niet in aanmerking komt ergens voor. En in het… Als 

ik het heb over regiecasussen die heel langdurig zijn dan is het wel belangrijk 

dat mijn stappen terug te leiden zijn. Welke keuzes heb ik wanneer gemaakt 

en waarom? Ook een stuk verantwoording. En ook om later te kunnen eva-

lueren, hè. Van, ja, wat heeft dit betekent, deze keuze, deze stap, deze 

richting?” 

Wmo-consulent in wijkteam

Sociaal werkers die zich toeleggen op individuele hulp- en dienstverlening en de toe-

leiding naar specialistische hulp, moeten meer administreren, registreren en rekening 

houden met wet- en regelgeving dan de sociaal werkers die werken in de preventie en 

algemene voorzieningen. Daarbij zijn er grote verschillen tussen gemeenten.  

Of de administratie-en regeldruk daadwerkelijk toeneemt is op grond van de beschik-

bare bronnen niet goed te zeggen. Er is ook geen specifiek onderzoek naar gedaan. Een 

aantal geïnterviewde sociaal werkers geeft zelfs aan dat het hoogtepunt alweer achter 

de rug is. O.a. doordat de gemeente afgestapt is van jaarlijkse subsidies of aanbestedin-

gen. Maar er zijn te weinig gegevens om te zeggen of dit ook daadwerkelijk zo is.

“ Vroeger werd er meer gesproken over verantwoording. Nu word je meer aan-

gesproken vanuit je eigen gevoel van verantwoordelijkheid. Het is niet zoals 

vroeger, toen moest je je meer verantwoorden voor de uren die je werkte.  

We moeten nu wel tijd schrijven dus je verantwoord je wel maar voor mij  

voelt dat minder klemmend dan vroeger”

Annemarie, maatschappelijk werker in buurtteam

https://integraalwerkenindewijk.nl/publicatie/tien-aandachtsgebieden-voor-functioneren-sociale-wijkteams/
https://integraalwerkenindewijk.nl/publicatie/tien-aandachtsgebieden-voor-functioneren-sociale-wijkteams/
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1.4 Oorzaken van administratie en regeldruk
Administratie- en regeldruk ontstaan als de balans tussen het primaire proces - de hulp 

en ondersteuning aan individuen, gezinnen, gemeenschappen - en administratie- en 

regelwerk verstoord raakt. Dit komt omdat de regels volgen en administratieve handelin-

gen te veel energie en tijd vragen. Sociaal werkers begrijpen goed dat administratie en 

werken vanuit bepaalde regels bij het werk hoort. 

“ Ja, registratie is wel veel. Het is ook wel noodzakelijk. Ik heb er een hekel 

aan, haha. Nou dat is niet waar. Toen ik bij Slachtofferhulp begon moest ik 

elke tien minuten verantwoorden wat ik deed. Dus zo erg is het niet. Dat valt 

hier heel erg mee. Maar voor de cijfers, dat is dat tellen gedeelte, is het wel 

belangrijk. En op het moment dat ik uitval dat een collega in het dossier kan 

zo waar ik was en wat ik ga doen. Dus het is voor zowel de cijfers als voor de 

overdracht naar collega’s wel van belang dat je dat registreert”

Christien, maatschappelijk werker

Maar als dit zo veel tijd in beslag neemt dat dit ten koste gaat van tijd hebben voor de 

cliënt en goede hulp- en dienstverlening belemmert, dan ontstaat druk en toename van 

werkdruk. 

“ De systemen die daarvoor gemaakt worden, zijn complex, vind ik. Zeker met 

de gemeente, waar we alles met datums en looptijden vanuit de wet en de 

privacy en … Overal moeten we rekening … En alles moeten we tien keer 

onderbouwen. En het liefst nog eigenlijk tien keer herhalen. Moeten we alles 

onderbouwen en afwegen. En aan de ene kant denk ik: het is goed. Je moet 

daar kritisch in zijn en je moet alles echt wel goed kunnen verantwoorden 

wat je doet. Maar ik vind het nu wel echt bizar veel. …. Ik denk echt als daar 

minder administratieve last in zit, dat we veel meer tijd voor de klant kunnen 

hebben.”

Nora, maatschappelijk werker in wijkteam
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En administratie- en regeldruk ontstaan als de regels niet als zinvol worden ervaren.

Als we kijken naar de oorzaken dan kunnen we die groeperen rondom vijf 

hoofdveroorzakers.  

1. Overheidsbeleid 

* Tijdens het inkoopproces ervaren zowel gemeenten als aanbieders administratieve 

lasten door het vereiste leeswerk en de hoeveelheid aan te leveren informatie. 

Veel aanbieders werken voor verschillende gemeenten en krijgen te maken 

met verschillende eisen en eisen voor aanbestedingen, beschikkingen en 

registratiebehoeften. Positieve ontwikkelingen zijn dat een aantal gemeenten met 

standaarddocumenten voor de inkoop is gaan werken, minder informatie opvragen 

en het leeswerk soms weten te beperken (Kamerbrief Voortgang Aanpak Inkoop, 

2020). Dit is echter nog lang niet overal het geval. Kijk voor voorbeelden bij 

Ketenbureau i sociaal domein.

* De informatie die de gemeente verlangt sluit niet aan bij wat de essentie is van het 

werk. 

* Beleidsregels en wetgeving belemmeren maatwerk en autonomie. Sociaal werkers 

moeten handelen naar wat er in de beschikking is afgesproken. Als ze daarvan af 

willen wijken omdat dat beter aansluit bij de inwoner, dan moet daar dan weer een 

nieuwe beschikking voor afgegeven worden (Ketenbureau i-sociaal domein, 2021).

* Gemeenten willen grip en beter kunnen sturen op het uitvoerend werk vanwege 

tekorten en financiële problemen. Hierdoor komt meer nadruk op verantwoorden. 

* De administratie en regels zijn te ingewikkeld voor inwoners. Zij moeten soms erg 

veel gegevens, vaak meermaals, doorgeven. Daardoor raken zij in de problemen en 

hebben zij hulp nodig. Deze ondersteunende hulp aan inwoners wordt geboden 

door sociaal werkers, maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners en door 

wijkteammedewerkers. Maar ook voor deze sociaal werkers is het soms lastig om 

de weg te vinden en de hulp te coördineren, vanwege wachtlijsten, contracten, 

handtekeningen, versnippering in financiering van de ondersteuning (Actal, 2018: 

Quickscan regeldruk-reductiescan, 2016). Daarnaast speelt wisselend lokaal beleid 

een rol. Ook onafhankelijke cliëntondersteuners stippen dit punt aan, zo blijkt uit 

een peiling onder 259 onafhankelijke cliëntondersteuners. 46% van hen ervaart 

bureaucratie en vindt de wet- en regelgeving van het zorgstelsel te ingewikkeld voor 

burgers (BCMB, 2020).

https://i-sociaaldomein.nl/
https://i-sociaaldomein.nl/
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“ Als je ziet wat je moet aanleveren om een bijstandsuitkering aan te vragen, 

nou dat slaat soms helemaal nergens op”

Anna, buurtteam medewerker

* Vrijwilligers, actieve burgers, bewonersinitiatieven moeten in sommige gemeenten 

aan ingewikkelde regels voldoen of veel informatie verschaffen. Bijvoorbeeld om 

subsidie en wijkbudgetten te krijgen. Hierbij worden ze ondersteund door sociaal 

werkers. Eenduidigere formulieren kunnen eraan bijdragen dat deze inwoners dat 

zelf kunnen doen (SIRA Consulting, (2014) en Petitie stop onnodige regeldruk voor 

vrijwilligers in besturen). 

2. De registratiesystemen

* Verschillen tussen administratieve processen en registratiesystemen bij organisaties 

en gemeenten belemmert de samenwerking tussen professionals, maar levert 

bijvoorbeeld ook extra werk op als sociaal werkers voor verschillende gemeenten 

werken (SCP, 2020; Utrecht, 2008).

* Registratiesystemen die gebruiksonvriendelijk zijn, bijvoorbeeld veel doorklikken, te 

kleine invulvakken, verplichte vakken die je moet invullen ook als het niet passend is. 

(Utrecht, 2008).

* Bovendien worden geregistreerde gegevens soms voor andere doeleinden 

gebruikt, zoals het berekenen van de werklast. Terwijl met de gegevens niet alle 

werkzaamheden kunnen worden aangegeven (UVH, 2019). 

* Het systeem is leidend. Werken met registratiesystemen kan ook ingewikkeld zijn. 

Soms worden medewerkers onvoldoende geïnformeerd hierover of ontbreekt het 

aan een vraagbaak. Vaak wordt er geen tijd en energie gestoken om de systemen 

gebruiksvriendelijk te maken. De systemen bepalen dan in plaats van dat ze 

ondersteunend werken aan het primair proces. 

3. Veranderingen in de vraag voor hulp-en ondersteuning 

* Door stijging van het aantal hulpvragen neemt de caseload van veel werkers 

toe. En daarmee neemt de administratie- en registratiedruk ook toe. Denk aan 

meldsystemen, wachtlijstregistratie, en vastleggen van allerlei gegevens en 

documenten m.b.t. inwoners die je als werker ondersteunt. In dat kader is er steeds 

meer aandacht voor caseload bij wijkteams (zie publicaties als Zo kom je tot een 

verantwoorde caseload van Integraal werken in de wijk, 2021). 

* Als gevolg van wachttijden en wachtlijsten kan er door tussentijdse veranderingen in 

de situatie van inwoners en tijdelijkheid van indicatieverstrekkingen steeds opnieuw 

indicaties en machtigingen moeten worden aangevraagd.

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/
https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/
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* De behoefte aan maatwerk zorgt ervoor dat standaardaanbod en standaarddiensten 

niet meer aansluiten en voldoen. Dat betekent dat sociaal werkers moeten afwijken 

van standaarden en dat kost veel regeltijd. Sociaal werkers geven aan dat aanvragen 

soms meerdere keren worden afgewezen en dat vraagt veel tijd om telkens opnieuw 

te beargumenteren waarom een voorziening wel nodig is. De afstand tussen cliënt 

en sociaal werker en de beslissers over maatwerkvoorzieningen bij gemeenten lijkt 

groter te worden. Al nemen sommige gemeenten hier momenteel grote stappen in. 

4. Organisatie van het werk

* Groeiende organisaties brengen met zich mee dat er managementlagen ontstaan en 

dat de bedrijfsvoering belangrijker en complexer wordt. Dit leidt er vaak toe dat de 

afstand tussen uitvoering en het management groter wordt. Het management wil 

deze afstand overbruggen door grip te krijgen door middel van verantwoording en 

cijfermatige onderbouwing. 

* De nadruk op kwaliteitssystemen en kwaliteitszorg binnen branches en 

organisaties en wat daar voor gegevens en administratie voor moet gebeuren. 

Dit speelt overigens al zo’n 15 jaar (Steyaert, 2008). Er verschijnen steeds 

meer soorten kwaliteitsdocumenten zoals kwaliteitskaders, wat werkt 

dossiers, kwaliteitsstandaarden vanuit verschillende partijen. Die brengen elk 

verantwoordingsvragen met zich mee voor uitvoerende professionals. 

* Ontbreken van terugkoppeling, bijvoorbeeld bij monitoring, of bij overdracht of 

aanvragen. (Verwey, 2021). Dit maakt dat registratie zinloos voelt of dat er opnieuw 

informatie opgevraagd moet worden (Utrecht, 2008). Niet de tijd die sociaal werkers 

kwijt zijn aan administratie en registratie is vaak alleen het punt, maar dat er met hun 

verslagen en gegevens te weinig wordt gedaan (Gulikers, 2016). 

5. Het beroep

* Het sociaal werk wordt steeds professioneler. Het gevolg is dat sociaal werkers zich 

steeds meer gaan registreren als professional in beroepsregisters en zich moeten her-

registreren. Hiervoor moeten ze voldoen aan voorwaarden en moeten ze bewijzen 

uploaden in allerlei systemen. 

* Een beroep dat professioneler wordt, gaat ook steeds meer de verantwoording 

dragen voor de eigen kwaliteit en kwaliteit van het beroep. Sociaal werk brengt 

echter met zich mee dat standaardisatie van het werk een (misschien wel 

onmogelijke) uitdaging is. 

* De regels druisen soms in tegen de normen en waarden van het beroep en de sociaal 

werker zelf. Zo zijn er veel regels die bepaald gedrag voorschrijven in plaats van 

ongewenst gedrag proberen tegen te gaan (Beroepseer, 2013).
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1.5 Onderliggende oorzaken 
Verder zou het van belang kunnen zijn om een onderscheid te maken in uitingsvor-

men van administratie- en regeldruk en de onderliggende oorzaken. Zo geeft Vilans de 

volgende vijf onderliggende oorzaken van administratie- en regeldruk aan. Daarbij is het 

advies dat het schrappen van regels geen zin heeft, als je geen aandacht besteedt aan 

de onderliggende oorzaken. Deze zijn:

1. Nut en noodzaak van regels worden verschillend ervaren door professionals.

2. Werkprocessen zijn niet efficiënt.

3. Er is gebrek aan vertrouwen. 

4. Herkomst en verplichting van regels zijn onduidelijk. 

5. Regels worden onvoldoende ter discussie gesteld. 

Bron: 5 oorzaken van regeldruk in de langdurige zorg | Kennisplein Zorg voor Beter

Wat we in deze top 5 terugzien is dat administratie- en regeldruk dus sterk samenhangt 

met hoe administratie en regeldruk wordt ervaren en hoe er mee omgegaan wordt. Hier 

gaan we in de volgende hoofdstukken op in. 

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/oorzaken-regeldruk-langdurige-zorg?_ga=2.143964533.1750315992.1639995409-210566683.1631723160
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Hoe ervaren sociaal 
werkers administratie- 
en regeldruk? 

In 2019 is er door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een onderzoek 

ingesteld naar de positieve én negatieve aspecten rond administratie- en regeldruk. 

Hieruit kwamen 7 negatieve aspecten naar voren. We lopen deze aspecten langs en 

illustreren aan de hand van passages uit de interviews hoe sociaal werkers in de praktijk, 

dit ervaren. De meeste passages zijn afkomstig uit interviews met 3 generaties sociaal 

werkers. Deze publicatie verschijnt medio 2022. We besluiten het hoofdstuk met wat 

we weten over hoe sociaal werkers omgaan met de administratie en regeldruk.

2.1 De 7 negatieve aspecten van administratie- en regeldruk
1.  Informatie-eisen kost veel te veel tijd, weg van de kern van het beroep

Allereerst is er de explosie van informatie-eisen die ontstaan is door het complexe 

verantwoordingsweb. (RVS, 2020) Hierdoor zijn professionals meer tijd kwijt met regis-

treren, ook tijdens patiënt- en cliëntcontacten, terwijl zij er zelf soms het nut niet van 

inzien. Tijd die ten koste gaat van goede zorg en ondersteuning voor patiënten en 

cliënten, en de arbeidsmarktproblemen groter maakt (RVS, 2020). Professionals geven 

aan dat er geen goede balans meer is tussen registreren/administreren en aandacht en 

contact voor de inwoners. 

“ Als ik zou doen zoals het hoort, maar ik ben daar niet heel goed in, dan denk 

ik… Je moet je voorstellen: voor iedere cliënt en contact ongeveer een kwartier 

en soms meer. Ik heb ongeveer zes à zeven cliënten per dag en werk vier dagen 

per week. Dus dan kan je het uitrekenen. Ik ben ongeveer een hele dag aan 

het administreren, dat klopt wel. Wij hebben een registratiesysteem dat bestaat 

uit aanmelding, intakeverslag of dienstverlening, evaluatiemomenten, hulp-

verleningsplan. En iedere actie die je doet moet je extra bij tellen, dus je moet 

aangeven hoeveel tijd je eraan kwijt was en dat, het aantal en ook de soort 

contacten, kan uit dat systeem worden gefilterd. En dat is allemaal digitaal.”

citaat uit interview Wmo-consulent wijkteam  

uit onderzoek naar 3 generaties sociaal werkers)
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2. Niet goed werkende systemen zorgen voor frustratie

Er zijn ook sociaal professionals die juist aangeven dat de problematiek niet zozeer ligt 

in de verantwoording van hun werk, maar dat de systemen die ze moeten gebruiken 

om hun gegevens in te vullen traag en gebruiksonvriendelijk zijn. De systemen forceren 

hen bijvoorbeeld om in een bepaald format te werken, dat hun werk geen recht doet. 

Daarnaast sluiten de categorieën waarin geregistreerd wordt volgens de sociaal werkers 

onvoldoende aan bij het eigen karakter van de werkzaamheden die zij doen (Gulikers, 

2016). Registratiesystemen zijn vaak gericht op het registreren van individuele onder-

steuning. Men ervaart dat er nutteloze elementen moeten worden geregistreerd en dat 

er vele systemen naast elkaar bestaan. 

“ Ik merk wel dat de systemen die vaak gebruikt worden voor bijvoorbeeld, 

nou ja, indicatiestellingen vastleggen, hè. Dus de systemen die… waar je die 

rapportage in moet doen die zijn vaak heel erg traag. En heel erg inefficiënt. 

En heel veel klikjes en, ja, eigenlijk niet zo toegankelijk. Dus dat kost ook best 

wel veel tijd.”

 

“ Sommige activiteiten zijn onder 3 of 4 producten te registreren: bijeenkomst, 

cursus, advies en begeleiding en netwerk. Het ondersteunen van vrouwen in 

de wijk kan ik niet kwijt in de registratiesystematiek. Het registratiesysteem 

sluit ook volgens een leidinggevende onvoldoende aan bij incidentele activitei-

ten als bewonersondersteuning en ambulant jongerenwerk.” 

3. Gebrek aan invloed, inperking professionele autonomie

Administreren en verantwoorden zorgen bij professionals voor een gevoel van bekeken 

worden en voor wantrouwen. Registratie lijkt iets van anderen te zijn. Registratie geeft 

het gevoel geen invloed meer te hebben op het eigen werk. Er is onder sociaal werkers 

weinig animo voor registratiewerk. Dat heeft niet te maken met de hoeveelheid tijd die 

ze kwijt zijn, maar eerder dat er met hun verslagen en gegevens te weinig wordt gedaan 

(Gulikers, 2016). Er is wel begrip voor de noodzaak tot verantwoording maar niet voor 

de manier waarop. Het wordt gedaan omdat het moet, omdat het opgelegd is. Men 

doet het voor de organisatie, voor de gemeente (Gulikers, 2016). Dit wordt bevestigd 

door het onderzoek van Movisie naar monitoring in de uitvoeringspraktijk (Movisie 

2020). Ook worden sociaal werkers door de prestatieafspraken beperkt om zelf vanuit 

hun werkinschatting te reageren op wat er echt nodig is. Sommige sociaal werkers ont-

wikkelen gelatenheid omdat ze geen invloed ervaren. 
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“ Ja, toen had ik veel meer ruimte om het proces met hem aan te gaan. Maar 

nu moet ik na vijf gesprekken al zeggen: waar staan we? [lacht]. Nu moet ik 

gaan evalueren of nu moet ik dat protocol toepassen nu moet ik, ja, want 

de gemeentes willen horen hoe wij het doen. Dus moet ik de zelfredzaam-

heid matrix invullen, want, ja, snap je. Ze leggen ons helemaal vast met alle-

maal afspraken en intussen zijn het er wel heel erg veel geworden. Maar de 

hulpvraag van de cliënt is hetzelfde gebleven. Alleen wat wij nu horen, is van 

nou... maar ze merken ook... het lijkt net of dat wij ook minder invloed heb-

ben waar we vroeger nog een gemeente belde of wat dan ook, hè, geef even 

wat tijd of wat dan ook. Ja, dat lukt allemaal nu niet meer. Alles is zo, ja, dicht 

gebouwd.”

“ Wat ik registreer is alles. Als een cliënt een scheet laat moet ik het registreren. 

Het zijn de huisbezoeken, de bezoeken op kantoor, telefonisch, per mail, per 

chatfunctie, beeldbellen en dat vind ik storend want het lijkt soms steeds veel 

meer te gaan over de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. Ik zou soms best 

weleens casuïstiek willen bespreken met mijn leidinggevende maar het lijkt 

soms net alsof het echt ondergesneeuwd raakt.” 

Maatschappelijk werker

4. Professionals zijn angstig

Afnemend vertrouwen wordt ook veroorzaakt door het gebruik van dezelfde informatie 

voor meerdere doeleinden. Vaak onaangekondigd en zonder overleg. Zo wordt bijvoor-

beeld informatie voor intern leren (bijvoorbeeld pijnscores of ROM in de ggz) later ook 

gebruikt door andere partijen om toezicht te houden of zorg in te kopen. Deze dyna-

miek maakt professionals terughoudend als het gaat om het delen van informatie; ze 

weten immers nooit of iemand hen er later op zal afrekenen en of de informatie dan 

wel op waarde wordt geschat. Ook kun je je afvragen of de registratie een goede weer-

gave zal zijn van de werkelijkheid. Organisaties worden immers afgerekend op de pres-

taties en zullen daardoor altijd geneigd zijn om hun prestaties mooier te laten lijken dan 

ze werkelijk zijn. Op die manier veroorzaakt verantwoording bange professionals, en dat 

is niet wat je als samenleving wilt bereiken. (RVS, 2020). 
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“ I: En hoe ziet de verslaglegging eruit? 

R: Ja, die wordt ook steeds meer, hè [lacht]. Maar het schijnt dat wij nog niet 

zo heel veel hoeven ten opzichte van de ggz, de tweedelijns hulpverlening. 

Maar ja, alles wordt ingericht op het ‘oei’ op het ene foutje wat ooit gaat 

komen. Of de cliënt, ja... Er wordt heel veel vastgelegd om het proces maar 

goed te laten verlopen. En dat zegt niks over de, ja, ik vind het jammer dat 

het niet meer... dat niet meer de kwaliteit zit in het gesprek zelf, maar in 

de verslaglegging, maar dat is iets waar heel, ja, waar ik vind de laatste vijf-

tien jaar wel op achteruit zijn gegaan. Ik bedoel: we gaan meer richting een 

Amerikaanse samenleving, hè, op oef foutjes, weet je wel. Of een beetje een 

angst... minder op basis van vertrouwen. Ja. Dat vind ik wel.”

Maatschappelijk werker

5. Registreren om te overleven als organisatie, veel druk op uitvoerders

Registraties en de uitkomsten worden gebruikt ter verantwoording. Daardoor wordt de 

verantwoordelijkheid voor het al dan niet voortbestaan van de organisatie deels bij de 

individuele professional gelegd. Dat zorgt voor veel druk op de plek waar het eigenlijk 

niet hoort. 

“ I: Aan wie moet jij verantwoording afleggen? En wat moet je allemaal ver- 

antwoorden? 

R: Aan de directeur. Vooral de registratie. Verschrikkelijk! Toevallig had ik werk-

begeleiding vandaag en het is een van de eerste dingen die ze vragen. Hoe staat 

het ervoor met de registratie? En dan met name voor de gemeente omdat zij erg 

streng zijn in het tellen van het aantal contacten en daar direct de subsidie op 

afstemmen. Als je je targets niet haalt moet je geld terugbetalen. Dat is vorig jaar 

gebeurd onder andere door corona en ik kon gewoon niet in die gemeente zijn. 

Als je niet ter plekke bent dan loopt het aantal contacten terug en zeker als je 

oude cliënten hebt die niet kunnen beeldbellen of heel doof zijn. Ook de plekken 

waar ik normaal gesproken nieuwe cliënten vandaan haal opereerden niet. Koffie-

ochtenden, samenkomsten, activiteiten, dat was echt balen en ik heb me ontzet-

tend verantwoordelijk en schuldig gevoeld daarover. Dat is het nadeel als je in je 

eentje werkt op een locatie, dan is het net of jij degene bent die het moet doen. 

Maatschappelijk werker
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6. Zelf vrijwillig registreren om goed te kunnen volgen en over te dragen

Sociaal werkers zien ook de voordelen van registreren. In bepaalde vormen van sociaal 

werk, zoals het jongerenwerk, geven professionals aan dat ze zelf vrijwillig registreerden 

om goed bij de houden hoe een kwetsbare jongere zich ontwikkelt. Dat zorgt voor meer 

kwaliteit. Bovendien is het werk dan overdraagbaar, bijvoorbeeld wanneer er sprake is 

van ziekte. 

“ E: En hoe leg jij nu verantwoording af voor je werk? 

R: Wij moeten jaarverslagen en halfjaarverslagen maken. Wij hoeven niet per 

se alles te rapporteren wat wij doen met jongeren. Juist ook omdat heel erg 

aan de voorkant zitten. Ik doe dat zelf wel, hoor, maar het is ook om een 

beetje uit die hulpverleningssferen te blijven…..... We hoeven niet per se hele 

dossiers van jongeren te maken. Dat doen we zelf wel. Zeker als ik merk dat 

het jongeren zijn die kwetsbaarder zijn of waarvan ik denk: oeh, dat zou nog 

wel eens verkeerd kunnen lopen, zeg maar. Als ik me er zorgen over maak dan 

ga ik wel expres extra bijhouden.”  

Jongerenwerker

7. Minder werkplezier en uitstroom

De RVS (2020) geeft aan dat door bovengenoemde lasten het werkplezier van professio-

nals afneemt, terwijl werkplezier een belangrijke waarde is: professionals willen beteke-

nisvol zijn. De huidige manier van verantwoorden kan zo zelfs uiteindelijk ten koste van 

de kwaliteit van zorg gaan. Het is een signaal dat de huidige verantwoordingspraktijk te 

veel ontzield is geraakt. Daardoor wordt het beroep minder aantrekkelijk, juist nu orga-

nisaties voor de grote uitdaging staan om medewerkers te behouden en aan te trekken. 

Ook in de online sessies kwam administratie en regeldruk terug als een van de oorzaken 

van uitstroom. 
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2.2  Hoe gaan sociaal werkers op dit moment om met 
administratie- en regeldruk? Welke handelingsstrategieën 
hanteren zij?

Hier is in de bronnen niet veel over te vinden. In de interviews werd een aantal manie-

ren van er mee omgaan genoemd, maar het is niet duidelijk of dit veel of weinig door 

sociaal werkers wordt gedaan:

* Acceptatie en doen wat gevraagd wordt, ondanks niet zinvol vinden of er last van 

hebben. Sommige sociaal werkers sparen het administratie-en registratiewerk op: zij 

doen dit een keer in de maand of half jaar en gaan er dan goed voor zitten. Anderen 

houden het juist zo goed mogelijk - dagelijks - bij.

* Creatief omgaan met de gevraagde informatie. Bijvoorbeeld als wat en hoe je werk 

uitvoert niet past bij wat er gevraagd wordt, steeds het vakje overig aanklikken.

* Het werkveld verlaten. Dit speelt niet of nauwelijks bij jongeren- kinder-, en 

opbouwwerkers.

Dit zijn strategieën die niet zullen bijdragen aan het oplossen en aanpakken van de 

administratie- en regeldruk en de achterliggende oorzaken. 
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Conclusie en 
aanbevelingen

3.1 Conclusie 
Dat administratie- en regeldruk in de dagelijkse praktijk van sociaal werkers die werk-

zaam zijn in de uitvoering van de Wmo een rol speelt, is duidelijk. Op grond van de 

beschikbare bronnen – dat zijn er veel minder dan voor (jeugd)zorg en langdurige 

zorg, is echter niet te zeggen wat de omvang van dit probleem is. Er is geen specifiek 

onderzoek naar administratie- en regeldruk in het sociaal domein en bij sociaal wer-

kers gedaan. Er zijn her en der wat globale gegevens te vinden maar het ontbreekt aan 

gerichte en verdiepende kwantitatieve gegevens. Om te kunnen bepalen of en waar de 

aanpak van administratie- en regeldruk zich op moet richten is aanvullend onderzoek 

nodig specifiek gericht op deze tak van het sociaal werk. Dit betekent ook dat de onder-

staande conclusies voorlopige conclusies zijn.

Er zijn verschillende oorzaken van administratie- en regeldruk: eisen vanuit de (lokale) 

overheid (inkoop en verantwoording), de registratiesystemen, veranderingen in de vraag 

naar hulp en ondersteuning, eisen vanuit het beroep en de organisatie van het werk. 

Belangrijke veroorzakers zijn de gemeente en het gemeentelijk beleid. Dat vloeit deels 

natuurlijk voort uit landelijke wetgeving: de Wmo (2015). Maar het heeft ook te maken 

met de besturingsfilosofie die de gemeente hanteert. Hoe zijn verantwoordelijkheden 

belegd in de organisatie en met maatschappelijke partners? Welke sturingsinstrumenten 

hanteert men? Daarnaast maakt het uit voor welke en hoeveel gemeenten je als sociaal 

werker werkt. Is dat voor meerdere gemeenten dan neemt de hoeveelheid administratie 

en registratie toe, alsook de informatie die je moet aanleveren in het kader van aanbe-

stedingen/subsidieverwerving. Terwijl ook het aantal systemen en eisen toeneemt. Dat 

laatste brengt dan nog weer extra tijd en frustratie met zich mee, want systemen zijn 

niet goed op elkaar afgestemd. 

Wat hiermee samenhangt is de onderlinge relatie tussen gemeenten en uitvoerende 

organisatie en de manier waarop organisaties omgaan met eisen van de gemeente en 

het gemeentelijke beleid en de achterliggende behoefte van gemeenten. Achterliggende 

reden zijn bijvoorbeeld meer inzicht, grip willen hebben op de uitvoering, gebrek aan 

vertrouwen en behoefte aan meer sturing. Maar ook onbekendheid van regels en het 

niet ter discussie stellen van regels en administratie spelen mee. Deze achterliggende 

oorzaken zijn even belangrijk om in ogenschouw te nemen als de daadwerkelijke aan-

pak van de hoeveelheid regels en administratie. 
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Opbouwwerkers, jongerenwerkers, kinderwerkers lijken vooralsnog de minste last van 

administratie- en regeldruk te hebben. Sociaal werkers, vaak werken zij vanuit een soci-

aal (wijk/buurt) team, die belast zijn met het indiceren van maatwerkvoorzieningen en 

het uitvoeren van individuele begeleiding, dagbesteding en ondersteuning hebben meer 

last van administratie- en regeldruk. 

Over de gehanteerde handelingsstrategieën is niet veel informatie te vinden. Enerzijds 

lijken sociaal werkers te doen wat gevraagd wordt omdat veel sociaal werkers de zin van 

administratie, registratie en regels inzien. Anderzijds lijken zij weinig invloed te ervaren 

op de regel- en administratiedruk. Het is iets van anderen waar zij mee belast worden. 

Administratie-en regeldruk wordt door sociaal werkers echter ook genoemd als oorzaak 

om te stoppen met het werk en uit te stromen uit de sector. Hoe vaak dit het geval 

is, is op grond van de huidige cijfers niet te zeggen. Daarnaast wordt er soms creatief 

met bepaalde systemen omgegaan, waardoor de informatie die dat oplevert niet bruik-

baar is. Ook daarvan weten we niet of dit om een enkeling gaat of dat dit grootschalig 

gedaan wordt.  

3.2 Aanbevelingen voor vervolg
1.  Focus op sociaal werkers die in kader van de Wmo uitvoering geven aan individuele 

ondersteuning en dagbehandeling/(ambulante)begeleiding. Dit kan zijn vanuit een 

sociaal(wijk) team maar ook vanuit organisaties als AMW, Mee, ambulante begelei-

ding, dagbesteding en ondersteuning van ouderen et cetera. Laat jongerenwerkers, 

opbouwwerkers en kinderwerkers buiten beschouwing: bij hun lijkt administratie- en 

regeldruk geen groot probleem te zijn. 

2.  Meer onderzoek naar de omvang en aard van de problematiek

* kwantitatieve gegevens verzamelen rond omvang en aard van deze problematiek 

voor deze tak van het sociaal werk. Bijvoorbeeld in de vorm van een survey, die we 

uit kunnen zetten via de Associatie Wijkteams, beroepsvereniging BPSW, SWN en 

Movisie. 

* Administratie- en regeldruk verdiepend in kaart brengen. Bijvoorbeeld om welke 

regels, welke eisen, welke systemen, welke processen gaat het als er sprake is van 

administratie-en regeldruk in de Wmo vanuit het perspectief van professionals. Welke 

handelingsstrategieën zetten uitvoerende sociaal werkers en andere betrokkenen 

(teamleiders, managers, kwaliteitszorgmedewerkers etc)?

3.  Start bij de uitvoering. Landelijke trajecten zijn vooral gericht op standaardisering 

en verbeteren van bedrijfsmatige processen. Verbeterprocessen aanpakken van de 

praktijk, doe je naar onze mening samen met de sociaal werkers in de uitvoering. Zij 

moeten uiteindelijk aan de slag met de verbeteringen.
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4.  Focus niet alleen op het schrappen van de regels en de administratie. Ga ook aan de 

slag met de achterliggende oorzaken. Dit strookt met het advies van Vilans, dat al 8 

jaar met dit vraagstuk bezig is in de langdurige zorg. Als de achterliggende oorzaken 

niet worden aangepakt, komen er toch weer nieuwe regels. Belangrijke aspecten 

hierbij: vertrouwen hebben in elkaar, gebrek aan communicatie tussen beleid en uit-

voering, gebrek aan kennis over wat wettelijk moet en wat niet, gebrek aan een goed 

gesprek over kwaliteit en de rol van kwaliteitsafdelingen en accountants.

5.  Combineer onderzoek (zie punt 2) met de aanpak van het probleem. Hiervoor is een 

lerende aanpak zoals bijvoorbeeld via de koplopermethodiek die Movisie momenteel 

op meerdere vraagstukken (OCO, toegang) inzet, een interessante methodiek. Kern is 

dat gemeenten en uitvoerders samenwerken aan positieve verandering waarbij leren 

van elkaar centraal staat. Gemeenten, organisaties en inwoners maken een eigen 

projectplan en worden ondersteund door adviseurs van Movisie met financiële mid-

delen van het ministerie. Deze adviseurs brengen kennis en tools in. Daarnaast wordt 

uitwisseling en leren tussen deze praktijken gestimuleerd en gefaciliteerd. Opgedane 

kennis wordt vervolgens breed ontsloten en gedeeld, bijvoorbeeld via Movisie, Bin-

nenlands Bestuur, Sociaal Werk Nederland, de BPSW en de Associatie Wijkteams 

zodat deze kennis weer beschikbaar komt voor andere gemeenten.

6.  Benut al ontwikkelde tools maar pas ze aan aan de specifieke context van sociaal 

werk en Wmo-werkterrein. De kennis en tools die ingebracht kunnen worden in de 

deelnemende praktijken zijn bestaande tools en methoden, bijvoorbeeld ontwikkeld 

binnen Ontregel de Zorg en Vilans zoals:

* Toolkit: minder papier, meer tijd voor zorg | Vilans. 

* Schrap- en snapmail regeldruk | Kennisplein Zorg voor Beter

* Ontregellas van Vilans

* Kennisproduct wat zijn verplichte registraties?

Deze kunnen op basis van de ervaringen in de praktijk aangevuld en bijgesteld worden 

voor deze (zie aanbeveling 2) tak van het sociaal werk. 

https://www.vilans.nl/producten/toolkit-registratielasten
https://www.zorgvoorbeter.nl/verbeteren-ouderenzorg/verminderen-regeldruk/schrap-snap-mail
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Bijlage 1 
Deskresearch 

Voor de deskresearch is naar bronnen gezocht via Google en Google scholar op basis 

van de volgende zoektermen:

* Regeldruk AND sociaal werk OR sociaal domein OR Wmo.

* Regeldruk AND sociaal werkers.

* Administratiedruk AND sociaal werk OR sociaal domein OR Wmo.

* Schrapsessies AND sociaal werk OR sociaal domein OR Wmo.

* Regelarm AND sociaal werk OR sociaal domein OR Wmo.

* Bureaucratie in maatschappelijk werk.

* Discretionaire ruimte maatschappelijk werk.

* Regeldruk/registratie AND ambulante begeleiding.

* Rapportageverplichting AND sociaal werk OR maatschappelijk werk.

Daarnaast zijn de websites van de volgende beroepsverengingen, brancheverenigin-

gen en kennisinstituten doorzocht op relevante publicaties en tools voor – verminderen 

– administratie-en regeldruk: SAM, BCMB, BVJong en BPSW, SWN,  GGZ Nederland, 

Divosa, NJI, Vilans en Movisie.

Aan de geïnterviewde experts hebben we nog om relevante aanvullende bronnen 

gevraagd.

In totaal leverde dit ruim 75 bronnen op waarvan 25 bronnen op (zie bronnenlijst) die 

betrekking hebben op sociaal werkers die werken in het kader van de Wmo en het  

welzijnsbeleid van gemeenten.



Schets van administratie- en regeldruk in het sociaal werk   *   pagina 29 van 34



Bijlage 2
Geraadpleegde bronnen Sociaal 
Werk 

Wmo en welzijnswerk

* Actal, (2014). Onderzoek naar regeldruk als gevolg van koppeling van regelingen 

aan inkomen van de burger. Geraadpleegd op 3-10-2021 van docplayer.nl/7048539-

Actal-onderzoek-naar-regeldruk-als-gevolg-van-koppeling-van-regelingen-aan-

inkomen-van-de-burger-eindrapportage.html

* Berns, S., Knieriem, M., Schoneveld, D. J. & Wuite, D., (2016). Regeldruk in het 

toegangsproces van het sociaal domein, eindrapport. 

* Binnenlands Bestuur, (2021). Nijmegen stopt met keukentafelgesprekken. 

Geraadpleegd op 11-11-2021 van https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/nijmegen-

stopt-met-keukentafelgesprekken.255396.lynkx

* Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg | Advies | Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl)

* BCMB, (2021). Rapportage cliëntondersteuning 2020. Borging onafhankelijkheid, 

kwaliteit en samenwerking. Geraadpleegd op 14-11-2021 van www.bcmb.nl/

assets/files/rapporten-en-pp/Rapport-onderzoek-clintondersteuning-2020-Borging-

onafhankelijkheid-kwaliteit-en-samenwerking-juni-20217291.pdf

* In Blik op het werk van Jose, Ahmed en andere wijkteamleden, wat helpt en 

belemmert wijkteams? (Movisie, 2020, Engbersen, R. e.a.. )

* Bos, C., (2020). Doorbraakmethode geeft sociaal werkers en gemeenten zicht op 

beter maatwerk. Geraadpleegd op 8-11-2021 van www.sociaalwerknederland.nl/

actueel/nieuws/9383-doorbraakmethode-geeft-sociaal-werkers-en-gemeenten-zicht-

op-beter-maatwerk

* Bos, C., (2021). Onderzoek Movisie: Werkdruk op sociaal werkers stijgt verontrustend. 

Geraadpleegd op 11-11-2021 van www.sociaalwerknederland.nl/actueel/

nieuws/10460-onderzoek-movisie-werkdruk-op-sociaal-werkers-stijgt-verontrustend

* Caseload voor lokale wijkteams. Handreiking en denkkader om werklast te bepalen, 

evalueren en bij te stellen. Movisie/NJI/Vilans, 2021.

* Doorbraakmethode, (2021). Wat is de doorbraakmethode? Geraadpleegd op 4-10-

2021 van Wat is de Doorbraakmethode? — IPW’s Doorbraakmethode

* Gulikers, H. J. J. L. (2016). Sociaal verantwoord. Betekenisvolle, leerzame en 

democratische verantwoording van sociaal werk (Doctorale dissertatie).

* Hassel, D. V., Tonkens, E., & Hoijtink, M. (2012). Vluchten in bureaucratie: 

bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening. Tijdschrift 

voor Beleid, Politiek en Maatschappij. 39 | 1, 5-24. 

http://docplayer.nl/7048539-Actal-onderzoek-naar-regeldruk-als-gevolg-van-koppeling-van-regelingen-aan-inkomen-van-de-burger-eindrapportage.html
http://docplayer.nl/7048539-Actal-onderzoek-naar-regeldruk-als-gevolg-van-koppeling-van-regelingen-aan-inkomen-van-de-burger-eindrapportage.html
http://docplayer.nl/7048539-Actal-onderzoek-naar-regeldruk-als-gevolg-van-koppeling-van-regelingen-aan-inkomen-van-de-burger-eindrapportage.html
https://vng.nl/kennisbank-naleving/regeldruk-in-het-toegangsproces-van-het-sociaal-domein-onderzoek-advies
https://vng.nl/kennisbank-naleving/regeldruk-in-het-toegangsproces-van-het-sociaal-domein-onderzoek-advies
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Blik%20op%20het%20werk%20-%20Wat%20belemmert%20en%20helpt%20wijkteams.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Blik%20op%20het%20werk%20-%20Wat%20belemmert%20en%20helpt%20wijkteams.pdf
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10460-onderzoek-movisie-werkdruk-op-sociaal-werkers-stijgt-verontrustend
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10460-onderzoek-movisie-werkdruk-op-sociaal-werkers-stijgt-verontrustend
https://www.doorbraakmethode.nl/blog/doorbraakmethode
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* Kamerbrief voortgang aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein | Kamerstuk | 

Rijksoverheid.nl 

* Kuyvenhoven, N., (2020). SER pleit voor preventie. Geraadpleegd op 8-11-2021 van 

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/8534-ser-pleit-voor-preventie
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www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-05/Rapport-Sociale-wijkteams-vijf-jaar-

later-2020.pdf

* Handreiking voor Taakgericht Werken · Ketenbureau i-Sociaal Domein

* Sociaal verantwoord. Betekenisvolle, leerzame en democratische verantwoording van 

sociaal werk. Universiteit van Humanistiek
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https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-05/De-stand-van-het-sociaal-werk-in-Nederland_0.p
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-05/De-stand-van-het-sociaal-werk-in-Nederland_0.p
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/08/kamerbrief-over-voortgang-aanpak-inkoop-en-aanbesteden-sociaal-domein
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/08/kamerbrief-over-voortgang-aanpak-inkoop-en-aanbesteden-sociaal-domein
https://www.integraalwerkenindewijk.nl/sites/integraalwerkenindewijk.nl/files/iww_imce/bestanden/10-aandachtsgebieden-functioneren-sociale-wijkteams.pdf
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2018/06/R.O.16.09-het-komt-niet-in-de-buurt-1-1.pdf
https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2018/06/R.O.16.09-het-komt-niet-in-de-buurt-1-1.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-05/Rapport-Sociale-wijkteams-vijf-jaar-later-2020.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-05/Rapport-Sociale-wijkteams-vijf-jaar-later-2020.pdf
https://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/2637
https://repository.uvh.nl/uvh/handle/11439/2637
https://adoc.pub/nulmeting-ervaren-regeldruk-in-de-brede-jeugdketen-eindrappo.html
https://adoc.pub/nulmeting-ervaren-regeldruk-in-de-brede-jeugdketen-eindrappo.html
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-12/Monitoring-in-het-sociaal-domein-bekeken-vanuit-de-praktijk.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-12/Monitoring-in-het-sociaal-domein-bekeken-vanuit-de-praktijk.pdf
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