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Convenanten hulpmiddelen

Geachte leden van college en gemeenteraad,
De VNG voert sinds 1 juni 2020 het project Verbeteragenda toegang hulpmiddelen uit. Het project
heeft als doel een aantal landelijke vastgestelde actiepunten uit te werken en verbeteringen in de
hulpmiddelenverstrekking in de praktijk te stimuleren. (Zie ook de ledenbrief die we hierover in juli
2020 hebben verzonden.)
Vanuit het project Verbeteragenda toegang hulpmiddelen zijn twee convenanten opgeleverd om als
gemeente in uw uitvoeringspraktijk over te nemen. We roepen u op deze convenanten ook op
gemeentelijke niveau te ondertekenen en de ondertekening daarvan aan te melden via een
speciaal geopend register.
Twee convenanten voor de uitvoeringspraktijk
Het ene convenant bevat afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt verhuist en zijn
hulpmiddel wil meenemen. Het andere convenant bevat afspraken hoe partijen moeten handelen bij
een complexe hulpmiddelenaanvraag. Zie voor meer informatie over deze convenanten en de
Verbeteragenda hulpmiddelen: https://vng.nl/artikelen/verbeteragenda-hulpmiddelen.
De VNG ondersteunt deze convenanten en roept gemeenten op deze convenanten te
ondertekenen en de daarin gemaakte afspraken in de uitvoeringpraktijk over te nemen. De
convenanten zijn op 5 maart jl. bestuurlijk vastgesteld door de deelnemende partijen. In de VNGcommissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en in het VNG-bestuur (vergadering van 15 april 2021) zijn de
convenanten eveneens positief ontvangen.
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Wat betekent dit voor de uitvoeringsorganisatie?
Het doel van de convenanten is dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en
leveranciers de inhoud in hun uitvoeringsorganisatie gaan gebruiken. De VNG heeft zich op de
bestuurlijke tafel gecommitteerd om zich in te spannen om dit doel te bereiken. Dit betekent dat de
convenanten voor de partijen niet vrijblijvend zijn. Niet voor de VNG, maar ook niet voor de
individuele leden.
Gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren behouden hun eigen verantwoordelijkheid, maar het
naleven van deze landelijke afspraken draagt bij dat de kwaliteit van het toegang- en verstrekking
proces van complexe hulpmiddelen verbetert. Alle betrokken partijen kennen de afspraken en
handelen op de afgesproken manier. Dat zal bijdragen tot minder administratieve lasten voor het
totaal.
Andere betrokken partijen
Firevaned, de koepel van hulpmiddelenleveranciers, en ZN, de koepel van zorgkantoren en
zorgverzekeraars, zullen hun achterban op een vergelijkbare manier stimuleren te werken volgens
de afspraken in de convenanten. De convenanten worden ook onderdeel van de VNG-handreiking
inkoop hulpmiddelen.
Ondertekening convenanten
De VNG vraagt aan ieder college om de beide convenanten te ondertekenen. Wanneer de
uitvoering is belegd bij een gemeenschappelijke regeling is het ook mogelijk dat de ondertekening
via de gemeenschappelijke regeling verloopt. We hebben een register geopend en vragen u via de
VNG-website een melding te doen op het moment dat u de convenanten heeft ondertekend.
Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Linda Hazenkamp, e-mailadres:
Linda.Hazenkamp@VNG.nl, telefoon: 06 – 230 92 661.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr L.K. Geluk
Algemeen directeur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2/2

