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Interview

“Normenkader is goede  
stap om Nederland  
inclusiever te maken”

Lange levertijden, bureaucratie, gebrek aan maatwerk: de levering en reparatie van hulpmiddelen kent  
al jaren grote problemen. Een landelijk normenkader moet daar nu verandering in brengen. Belangrijk 
verbeterpunt: het functioneel advies van de ergotherapeut of revalidatiearts is voortaan leidend. 
Marijke Hempenius, programmamanager bij belangenorganisatie Ieder(in), is blij met de stappen. 
“Een goed werkend hulpmiddel is voor veel mensen uit onze achterban de basis om goed mee te  
kunnen doen.”

In 2015 ging de wetgeving op de schop en werd zorg  
minder landelijk aangestuurd, maar meer aan gemeenten 
overgelaten: decentralisatie. Sinds dat jaar zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg 
aan langdurig zieken en ouderen. Het resulteerde onder meer 
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin is 
geregeld dat gemeenten er onder andere voor moeten zorgen 
dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Die overgang binnen het sociaal domein is een trigger 
geweest voor de problemen rondom de verstrekking van 
hulpmiddelen, denkt Marijke Hempenius. Zij werkt als pro-
grammamanager wonen en leven bij Ieder(in), netwerk voor 
mensen met een beperking of chronische ziekte. “De levering 
en reparatie van hulpmiddelen is altijd al wel lastig geweest”, 
zegt Hempenius, “maar vanaf 2015 zagen we dat de druk nog 
groter werd.” Vooral bij complexe aanvragen, zoals een op 
maat gemaakte elektrische rolstoel met besturingssoftware 
die vanuit verschillende potjes betaald wordt, ging regelmatig 
wat mis.

Problemen waren er op meerdere gebieden. Zo stond 
de toegang onder druk. Het kon bijvoorbeeld zo zijn dat de  
gemeente ondanks een advies van een ergotherapeut zelf nog 
een bureau inhuurde om het onderzoek opnieuw te doen. 
“Dat werkte vertragend op het proces en kon leiden tot lange 
procedures,” zegt Hempenius.

Daarnaast ging de levering niet altijd goed. Een van de 
aanbieders van hulpmiddelen ging vorig jaar failliet. Hempenius: 
“De markt was met zes leveranciers al niet groot, dus als er 
één failliet gaat, heeft dat best veel impact.” Mensen moesten  
sowieso al vaak lang wachten op een nieuw hulpmiddel. 
Dat gold voor 87 procent van de gebruikers, bleek uit een  
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onderzoek van televisieprogramma Kassa twee jaar geleden.  
Hempenius herkent dat. “De levering van een complex hulp-
middel kon soms wel langer dan een jaar duren.” Ook had 61 
procent van de gebruikers volgens dat onderzoek gebrek aan 
maatwerk ervaren en had 41 problemen met leveranciers. 
“De gemeente, de verzekeraar en de leverancier werken niet 
zelden langs elkaar heen,” aldus Kassa. 

Mensen ervaren veel bureaucratie, merkt ook Hempenius. 
Niet zelden worden ze van het kastje naar de muur gestuurd, 
moeten ze hun dossier steeds opnieuw inleveren, zijn ze veel 
tijd kwijt aan het regelen. Daarbij is bejegening een heel  
belangrijk punt voor zorgvragers. Hempenius: “Onze achter-
ban ervaart niet altijd dat zij de zorgvragers zijn en voelt niet 
altijd gelijkwaardigheid in gesprekken met de gemeente of 
leveranciers.” 

De hele problematiek is een kwestie van financiële druk 
op het sociaal domein, geeft Hempenius aan. “Sinds de  
decentralisatie is er bezuinigd, wat vooral voor mensen 
die complexe zorg nodig hebben betekent dat ze niet altijd  
krijgen wat er nodig is om mee te kunnen doen.” Daarnaast zit 

er druk op zorginkoopafspraken. Hempenius: “Om het goed 
te kunnen regelen, moeten gemeenten goede contracten  
afsluiten met leveranciers. Het liefs met meerdere, zodat  
altijd het goede geleverd kan worden.”

Kassa
Ieder(in) trok aan de bel, net als meerdere andere  

belangenorganisaties. Het balletje ging serieus rollen toen 
televisieprogramma Kassa twee jaar geleden meerdere keren 
aandacht besteedde aan de problemen. Het programma stel-
de een zwartboek op en lanceerde de actie #RegelHet. Het 
leidde ertoe dat minister Hugo de Jonge van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een actieteam 
van verschillende partijen opzette, waar uiteindelijk een  
normenkader en actieplan uit voortkwamen. Deze worden nu 
ingevoerd.

Het normenkader is de basis, waarin de uitgangspunten 
zijn vastgelegd. Het actieplan geeft handen en voeten aan de 
uitvoering van het normenkader. Hempenius: “De uitgangs-
punten zijn dat de toegang, levering, het onderhoud en de 
reparatie van hulpmiddelen verbeteren.” 

“Onze achterban ervaart niet altijd dat zij de zorgvragers  

zijn en voelt niet altijd gelijkwaardigheid in gesprekken  

met de gemeente of leveranciers.” 
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Het normenkader gaat uit van een integrale denkwijze,  
geeft Hempenius aan. Daarmee bedoelt ze dat zo veel  
mogelijk wordt meegenomen bij de aanvraag: niet alleen dit 
ene hulpmiddel, maar alles wat nodig is, vanuit een brede  
visie. De integrale aanpak gaat meer uit van de aanvrager én 
van zijn naasten. Voor een gezin zijn er bijvoorbeeld andere  
oplossingen nodig. Hempenius geeft het voorbeeld van  
gezinnen met kinderen met een zeer ernstige beperking. 
“Deze kinderen hebben veel hulpmiddelen nodig: om naar 
school te gaan, woningaanpassing, voor de verzorging, een 
tillift, een rolstoel enzovoorts. Ouders zijn vaak veel tijd 
kwijt aan het regelen hiervan. Ze doen een aanvraag bij de  
gemeente en moeten dan elke keer alles opnieuw uitleggen 
en hun dossier herhalen. Dat moet anders.” 

Verhuizing
Iets wat met het nieuwe landelijke normenkader ook ver-

andert, is de regeling rondom verhuizingen. Op dit moment 
moeten mensen bij verhuizing naar een andere gemeente 
hun hulpmiddel inleveren en bij de nieuwe gemeente een 
nieuwe aanvraag doen. Dat geldt ook bij de overstap naar een 
andere wet, bijvoorbeeld van de Wmo naar de Wet langdurige 
zorg (Wlz). Dat wordt straks verleden tijd: bij een verhuizing 
verhuist het hulpmiddel gewoon mee.

Daarnaast is een belangrijke verandering dat het functio- 
neel advies van de ergotherapeut of het revalidatieteam 
leidend wordt in de aanvraag. Tot nu toe kon het zo zijn dat 
een gemeente zelf nog een onderzoek instelde, of dat de  
leverancier toch zelf besloot iets anders te leveren. Ook 
kwam het wel eens voor dat mensen met complexe beper-
kingen eerst uit het depot een tweedehands rolstoel geleverd  
kregen, terwijl eigenlijk allang duidelijk was dat een aange-
paste functionele rolstoel nodig is. In het normenkader is nu  
vastgelegd dat dat niet de bedoeling is. Het advies van de  
ergotherapeut of het revalidatieteam vormt nu de basis waar 
de gemeente mee verder gaat. Hempenius: “Daar zijn we heel 
bij mee, want dat bespaart veel tijd.”

Iets wat Hempenius ook toejuicht is dat in het normenkader 
is opgenomen dat aanvragers één aanspreekpunt krijgen bij 
wie ze terechtkunnen met vragen. Eerder was dat niet altijd 
duidelijk, waardoor mensen moeilijker inzicht hadden in hun 
aanvraag. Nu krijgen aanvragers in ieder geval een casemanager 
vanuit de gemeente, en soms ook vanuit de leverancier.

Gemeenten
Hempenius is heel blij dat alle partijen nu gezamenlijk 

deze afspraken hebben gemaakt. “Je hebt de hele keten nodig 

“Het idee achter het sociaal domein was immers 

decentralisatie en lokaal maatwerk bieden, dus het is bijzonder 

dat er nu toch een landelijk kader is opgesteld.”
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om het soepel te laten verlopen.” De acties van Kassa hebben 
zeker geholpen, zegt Hempenius. Ze noemt het bovendien 
‘uniek’ dat VWS zich met de problematiek ging bemoeien. 
“Het idee achter het sociaal domein was immers decentralisatie 
en lokaal maatwerk bieden, dus het is bijzonder dat er nu toch 
een landelijk kader is opgesteld.” 

De invloed van VWS heeft zeker een boost gegeven aan 
verbeteringen, maar Hempenius benadrukt dat het belangrijk 
was dat alle partijen zich verenigd hebben. Ook de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars  
Nederland (ZN), Ergotherapie Nederland, Revalidatie  
Nederland, Firevaned en de Nederlandse Vereniging van  
Revalidatieartsen hebben meegeholpen met het opstellen 
van de verbetervoorstellen. Verschillende belangenorganisa-
ties, waaronder Ieder(in) en ervaringsdeskundigen, hebben 
vanuit cliëntperspectief meegedacht.

Begin oktober hebben alle partijen hun handtekening  
gezet onder het normenkader, zodat de implementatie nu 
kan beginnen. De VNG staat achter het kader en doet haar  
stinkende best om te zorgen dat alle 350 gemeenten in  
Nederland hun handtekening gaan zetten onder de afspraken,  
zegt Hempenius. Momenteel hebben 25 gemeenten zich aan 
het normenkader verbonden en de VNG verwacht dat dit  
aantal snel stijgt.

Gemeenten zijn niet verplicht zich te committeren aan 
het normenkader, maar Hempenius ziet veel goede intenties.  
Bovendien, zegt ze: de opzet van het normenkader en actie-
plan zijn geheel in lijn met de opdracht van de Wmo. “Die 
luidt: maak beleid dat ervoor zorgt dat mensen mee kunnen 
doen. Kortom: de opdracht van de wet is hetzelfde als de  
opdracht van het normenkader.” 

Het normenkader past bovendien precies binnen het 
VN-verdrag Handicap, dat in Nederland in 2016 is geratifi-
ceerd, zegt Hempenius. Daarin staat dat mensen met een  
beperking of chronische aandoening op voet van gelijkheid 
mee kunnen doen ten opzichte van mensen zonder beper-
king. Hempenius: “Alles wat wij doen valt onder dat verdrag. 
Hoe zorg je ervoor dat mensen krijgen wat nodig is? Dat  
omhelst ook hulpmiddelen. Een goed werkend hulpmiddel is 
voor veel mensen uit onze achterban de basis om goed mee 
te kunnen doen. Als een leverancier drie weken nodig heeft 
om een hulpmiddel te repareren, dan kan het zijn dat mensen 
drie weken niet kunnen participeren. Dat kan niet; het hulp-

middel moet gewoon goed zijn. Bij reparatie is een passend 
alternatief nodig.”

Goede intenties
Ieder(in) blijft in ieder geval vinger aan de pols houden 

en monitoren of het normenkader ook daadwerkelijk wordt 
toegepast. “Uiteindelijk gaat het ons om de merkbare ver-
betering in de uitvoering,” zegt Hempenius. Mocht het toch 
niet goed gaan in een gemeente, dan blijft Het Juiste Loket 
beschikbaar als mediaton. Dit meldpunt helpt mensen die 
van het kastje naar de muur zijn gestuurd, niet weten waar zij 
voor zorg of ondersteuning terecht kunnen of er vragen over  
hebben. De medewerkers van Het Juiste Loket - iederin.nl/
meldpunt-juiste-loket - geven informatie en proberen in over-
leg met instanties tot een oplossing te komen.

Hempenius hoopt dat met het normenkader aanvragen 
over minder schijven verlopen en dus vlotter geregeld zijn. 
Bovendien hoopt ze dat er minder in wetten wordt gedacht. 
“In het leven van onze achterban komen al die wetten samen.  
We willen het liefst dat mensen niet langs acht loketten hoeven 
te gaan om tot een oplossing te komen. Ieder loket of radertje 
dat eraf kan, is winst.” 

De verstrekking van hulpmiddelen zal niet in één keer  
verbeteren, verwacht Hempenius, maar ze ziet wel goede  
intenties bij alle partijen en is blij met de gemaakte afspraken. 
“Het gaat soms langzaam, maar we zijn wel stappen aan het 
zetten die Nederland inclusiever moeten maken en ervoor 
zorgen dat mensen mee kunnen doen.”

Uitgangspunten landelijk normenkader hulpmiddelen:
• Mensen die een hulpmiddel nodig hebben, ervaren 

dat zij en hun vraag centraal staan;
• Er worden geen onnodige gegevens opgevraagd;
• Het functioneel advies van de ergotherapeut of revali-

datieteam is leidend;
• Er vindt zorgvuldige communicatie plaats;
• Er wordt een adequaat hulpmiddel geleverd;
• Bij verhuizing naar een andere gemeente of wet blijft 

het hulpmiddel behouden;
• Er wordt gemonitord of de cliënt tevreden is. 


