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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Toelichting bij de op de inhoud van de beide convenanten ontwikkeld in het kader 

van het project Verbeteragenda hulpmiddelen. 

 

Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende 

woonvoorzieningen bij  een verhuizing  

 

Het verhuisconvenant is een product van de werkgroep verhuisconvenant onderdeel van het project 

Verbeteragenda hulpmiddelen. Het doel van het product is te bereiken dat gemeenten, 

zorgkantoren, zorgverzekeraars en hulpmiddelenleveranciers ervoor zorgdragen dat het op maat 

gemaakte hulpmiddel voor de cliënt beschikbaar blijft wanneer de cliënt verhuist van de ene 

gemeente naar de andere, en wanneer de client van de Wmo naar de intramurale Wlz verhuist. Het 

convenant bevat onder meer afspraken over de procedure en over vergoedingen op basis van 

afschrijvingspercentages. Het convenant bevat afspraken over  de overname van hulpmiddelen 

voor zowel gemeenten die de hulpmiddelen huren als voor gemeenten die de ze kopen en bevat 

ook afspraken over hulpmiddelen die zijn aangeschaft met een PGB. De overnameprocedure start 

op het moment dat de cliënt zijn voornemen om te verhuizen bij de gemeente of de instelling (via 

het zorgkantoor) meldt. 

 

De VNG is blij dat dit convenant tot stand is gekomen en dat alle betrokken partijen zich kunnen 

vinden in de inhoud. Wanneer alle gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en 

hulpmiddelenleveranciers conform de afspraken in dit convenant gaan werken, zullen cliënten, mits 

zij hun verhuizing tijdig aan de gemeente of het zorgkantoor melden, hun hulpmiddel kunnen 

meenemen als zij verhuizen naar een andere gemeente of verhuizen naar een intramurale 

voorziening. 

 

De afspraken uit het convenant worden door het Ketenbureau verwerkt in haar producten (zoals het 

Standaard Administratie Protocol, de Afsprakenkaart en  handreikingen) en in het Informatiemodel 

van het Zorginstituut. 

 

Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen : 

 

Het convenant bevat de volgende deelproducten: 

 

Het Convenant maatwerkprocedures is een product van de werkgroep Verbetering toegangsproces. 

Het doel van het product is te bereiken dat de cliënt met een complex hulpmiddel of in een 

complexe situatie zo snel mogelijk een passend hulpmiddel krijgt. Dit kan worden bereikt door de 

volgende subdoelen: 

- de cliënt wordt proactief geïnformeerd gedurende de gehele cliëntreis. 

- De toegang-/aanvraagprocedure is zo ingericht dat een passend hulpmiddel zo snel 

mogelijk wordt verstrekt. 

- Het advies, de kennis en ervaring van alle betrokken partijen - waaronder cliënten zelf -  

worden meegewogen in de verstrekking van een passend hulpmiddel. 

 

Onder het convenant vallen de volgende deelproducten: 

- een beschrijving van een model-maatwerkprocedure, met als onderdeel: definitie van een 

complexe hulpmiddelenaanvraag. 
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- Een beschrijving van de eisen waar een functioneel hulpmiddelenadvies van de 

zorgprofessional aan dient te voldoen en hoe het functioneel advies in alle stappen van het 

aanvraagproces wordt meegenomen. 

- Een beschrijving van het profiel en de werkzaamheden van een casemanager, werkzaam 

bij gemeente of leverancier. 

 

De VNG is blij dat dit convenant tot stand is gekomen en dat alle betrokken partijen zich kunnen 

vinden in de inhoud. Wij verwachten dat wanneer gemeenten volgens de afspraken in het 

convenant gaan werken de kwaliteit van het toegangs- en leveringsproces met betrekking tot de 

levering van complexe hulpmiddelen zal verbeteren. 

 

Doel van de convenanten  

 

Het is de bedoeling dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers de inhoud 

van de convenanten  in hun uitvoeringsorganisatie gaan gebruiken. Dat betekent: 

• dat ze bij verhuizing van de client de overname van het hulpmiddel regelen conform de 

afspraken in het convenant 

• dat zij de model-maatwerkprocedure in hun uitvoeringsorganisatie implementeren.  

• dat zij in hun beleid opnemen dat een functioneel hulpmiddelenadvies van de behandelaar 

zo veel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor de 

cliënt.  

• dat alle partijen een vorm van casemanagement inzetten bij de doelgroep met een 

complexe hulpmiddelenvraag. 

 

 

Praktische aanbevelingen specifiek voor het convenant meeverhuizen van hulpmiddelen 

voor gemeenten, zorgkantoren en leveranciers 

 

• Betrek cliënten via cliëntenraden bij het convenant, zodat alle stakeholders gezamenlijk en 

individueel kunnen duiden op het belang van de verhuisregeling. 

• Als informatie richting cliënten, kan de verhuisregeling in de servicewijzer van de 

leverancier opgenomen worden onder het hoofdje “wat te doen bij verhuizing”.  

• Stel een vaste contactpersoon aan die het proces rond verhuizingen begeleidt. 

• Maak een uniform informatie bericht voor cliënten met hulpmiddelen die verhuizen.  

• Als de leverancier van de vertrek gemeente ook één van de leveranciers is in de nieuwe 

gemeente, gaat de dienstverlening over op deze leverancier. 

• Als er verschillen bestaan tussen gemeenten in de wijze van verstrekken van een 

hulpmiddel dienen gemeenten het hulpmiddel toch over te nemen. Beleidsverschillen 

tussen gemeenten moeten immers niet leiden tot een uitzondering op de afspraken in het 

verhuisconvenant. Uitgangspunt is immers dat de cliënt bij een verhuizing en in een domein 

overschrijdende situatie niet zonder hulpmiddel komt te zitten. 

• Let er bij het overdragen van gegevens op dat er conform de AVG wordt gehandeld. 

   

 


