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Voorbeeldbrief: Uitvoeringspraktijk hulpmiddelen merkbaar beter #regelhet 

 

<Adresseren aan de verantwoordelijke wethouder, afschrift naar de gemeenteraad> 

 

<plaats, datum> 

 

Geachte heer/mevrouw <naam wethouder>, 

 

Mensen met een beperking of chronische ziekte willen gelijkwaardig meedoen in <naam 

gemeente>. Een goede toegang tot passende hulpmiddelen is hiervoor een 

randvoorwaarde. Vorig jaar heeft het Ministerie van VWS een landelijk normenkader1   

opgesteld om de toegang tot, levering van en de service rond hulpmiddelen merkbaar te 

verbeteren. Alle gemeenten zijn hierover geïnformeerd door de VNG. Veel gemeenten 

hebben meegedaan aan dit traject. Wij willen u, als College van <naam gemeente>, ook 

vragen de convenanten uit de verbeteraanpak te ondertekenen.  

 

Verbinden aan de convenanten 

De verbeteraanpak is ontwikkeld door de VNG, samen met meer dan 50 gemeenten, 

leveranciers, revalidatieartsen en ergotherapie Nederland. In de convenanten staan 

afspraken over verhuizen en over het centraal stellen van het advies van de professional. 

Op de website van de VNG vindt u een toelichting op deze convenanten.2 

 

Betere uitvoering: winst voor iedereen 

Door de convenanten te ondertekenen zorgt u ervoor dat bij een complexe aanvraag het 

advies van een revalidatieteam of ergotherapeut in principe leidend is. Als onze 

gemeente zich verbindt aan deze convenanten hoeft de aanvrager van een hulpmiddel 

niet steeds in discussie te gaan over wat hij nodig heeft. Groot voordeel voor de 

gemeente is dat aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden. Met het ondertekenen 

van het verhuisconvenant zorgt u ervoor dat, als mensen met een hulpmiddel verhuizen 

naar een andere gemeente of een andere uitvoerder, het hulpmiddel in principe meegaat. 

Dit voorkomt een nieuwe, vaak complexe en belastende, aanvraagprocedure voor de 

nieuwe inwoner. En het voorkomt verspilling, zeker als het een maatwerk-hulpmiddel 

betreft. 

 

Samen naar verbetering 

Graag maken wij ons samen met u sterk voor een merkbare verbetering van de 

uitvoeringspraktijk hulpmiddelen. De ondertekening van de twee convenanten vormt 

hierin een belangrijke eerste stap. Op de website van de VNG kan onze gemeente 

tekenen. Hier vind u ook meer achtergrondinformatie en veel gestelde vragen over de 

verbeteraanpak. 

 

Wij horen graag of ook onze gemeente meedoet aan de verbeteraanpak en de 

convenanten wil ondertekenen. En we zijn uiteraard bereid meer toelichting te geven en 

hierover met u in gesprek te gaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

<naam> 

<handtekening> 
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