
 

De aanbesteding van WMO Hulpmiddelen is in volle gang. De aanbieders hadden tot 23 november j.l. 
de tijd om hun aanbieding in te sturen. Het is nu aan u als college en raad om hier een verstandige 
keuze in te maken.  Als mondige ervaringsdeskundige en gebruiker van hulpmiddelen kan ik het 
natuurlijk niet nalaten om u hierbij mijn visie te geven. 

U bent ongetwijfeld bekend met het “Pareto-principe”  ook wel bekend als het 80-20 regel. 
80% van alle bezittingen zijn in de handen van 20% van de bevolking. 
80% van de handicaps komt voor bij 20% van de bevolking. 
80% van de hulpmiddelen/kosten zijn nodig voor 20% van de aanvragers. 
 
80% van uw beoordeling over de aanbesteding moet zich richten op 20% van de aanvragers.  
 
Spelen met cijfers en principes is leuk, maar soms is klare taal duidelijker. 

Welke aanbieders u ook selecteert de meesten gaan uit van een basis pakket aan hulpmiddelen. 
Vaak zijn deze hulpmiddelen afkomstig uit eigen of partners of dochters fabriek. 
Prima standaard producten en services geschikt voor 80% van de aanvragers. 
 
20% van de aanvragers heeft echter maatwerk nodig om effectief geholpen te worden. Om een paar 
praktijk voorbeelden te noemen. Een rolstoel met sta-op functie, een scootmobiel met extra vering, 
en sta-op lift op de WC of een benenlift om zelfstandig in bed te komen.  
 
Uit ervaring weet ik dat het aanvragen van dergelijke maatwerk hulpmiddelen een drama en zelfs 
gevaarlijk is. Ik ga hier mijn ervaring  met de rolstoel met sta op functie niet herhalen daar de 
wethouder Janneke Sparrenboom hier al alle details van weet en het na jaren problemen eindelijk 
opgelost is. 
 
De kennis over maatwerk oplossingen is laag, zowel bij MO kantoor als bij geselecteerde aanbieders.  
Helaas rijkt de kennis van revalidatie artsen ook niet verder, omdat die gebruik maken van de voor 
hun gemeente geldende “standaard” producten. De eerder genoemde sta-op lift voor de wc en de 
benen lift voor het bed zijn voorbeelden uit eigen praktijk.  

Gebruik de “Eigen kracht” van de aanvrager om de kennis van de organisatie te laten groeien, de 
zelfredzaamheid van de burger te vergroten en de zorgkosten uiteindelijk te drukken.  

Voor kleine en grootte maatwerkoplossingen is het omruil circus dat veelal gepaard gaat met een 
nieuwe uitvoerder een ramp. Steeds maar weer dat goed werkende en goed zittende product 
omruilen .. het zou verboden moeten worden.  

80% van de hulpmiddelen/kosten zijn nodig voor 20% van de aanvragers. 
80% van uw beoordeling over de aanbesteding moet zich richten op 20% van de aanvragers. 

  



Mijn advies in een paar simpele punten: 
1. Selecteer de aanbieders op basis van hun kennis en inzet op maatwerk. 
2. Maak gebruik van de “Eigen kracht” van de aanvrager en breid eigen kennis uit. 
3. Beoordeel de aanbieder vooral op geleverd maatwerk en kennis van maatwerk. 
4. Stop het omruil circus dat gepaard gaat met nieuwe aanbieders zeker voor maatwerk. 

 

Mevrouw Sparrenboom, ik doe dus komende januari niet mee aan het omruil circus, ik lever mijn 
rolstoel dus echt niet in! 

 
 
 
 


