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Gemeente Alkmaar 

T.a.v. het College van Burgemeester & Wethouders 

 

PER E-MAIL VERZONDEN 

 

 

 

Datum: 22 december 2018 

Betreft:  Aanbevelingen aanbesteding 2019 hulpmiddelen (met name rolstoelen en  

  scootmobielen) 

 

 

Geacht College,  

 

Hierbij ontvangt u het advies van de WmoRaad Alkmaar over de aanbesteding van 

hulpmiddelen zoals in hoofde genoemd. 

 

 Het advies komt voort uit de volgende bijeenkomst:  

- De themabijeenkomst over hulpmiddelen 22 november 2018 (georganiseerd door de 

WmoRaad Alkmaar)  

 Het verslag van deze bijeenkomst is gepubliceerd op de website van de WmoRaad.  

 

Het is goed om te vermelden dat tijdens de genoemde bijeenkomst de afgevaardigden van 

de gemeente aangegeven hebben verheugd te zijn over deze themabijeenkomst en dat door 

de wethouder is gesteld, dat niet voor de goedkoopste aanbieder(s) zal worden gekozen 

maar dat er naar kwaliteit gekeken wordt. 

In dit advies richten wij ons op concrete aanbevelingen die voortkomen uit bovengenoemde 

bijeenkomst. We zijn ons ervan bewust dat niet alle acties bij de gemeente liggen.  

 

Aanbevelingen: 

 

1. Verbetering inlevingsvermogen 

- De Wmo consulent en de leverancier zouden in het gesprek met de aanvrager van 

een hulpmiddel meer empathie moeten tonen, overigens zonder dat het in betutteling 

ontaardt. Daarnaast zou ook de mantelzorger (als daar sprake van is) in het gesprek 

moeten worden betrokken. Belangrijk is hierbij te vermelden, dat de aanvrager het 

recht heeft op onafhankelijke gratis cliëntondersteuning. 

- Bij het indiceren samen optrekken (gebruiker en Wmo consulent) in plaats van 

tegenover elkaar te staan. 
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2. Houd aanschaf en onderhoud/reparatie gescheiden 

- Reparatie en onderhoud blijkt in veel gevallen een euvel te zijn bij de gebruikers. 

Lange wachttijden en het niet nakomen van afspraken zijn veel gehoorde klachten. 

Ons advies is om onderhoud/reparatie los te koppelen van de aanschaf van artikelen. 

Zorg lokaal of wellicht regionaal voor locaties waar op zeer korte termijn reparaties en 

onderhoud verzorgd kunnen worden. (Gedacht zou kunnen worden aan 

fietsenmakers).  

- Een rolstoelgebruiker kan niet lang wachten op reparatie; “het zijn z’n benen”. 

Bij ad-hoc situaties, bijv. als gebruikers langs de weg staan, zou het nuttig zijn als er 

een noodtelefoonnummer komt waardoor direct hulpvervolg wordt geregeld.                   

De  afgelopen periode heeft er een aantal gevallen in de krant gestaan waarbij 

mensen uren moesten wachten op hulp. Dit zou niet mogen gebeuren. Zie ook het 

verslag van de themabijeenkomst. 

 

   

3. Hoe om te gaan met geconstateerde problemen 

- Probeer met elkaar in gesprek te blijven als er problemen geconstateerd zijn. Dat dit 

van twee kanten moet komen is ons duidelijk, maar probeer begrip te tonen voor 

elkaars problemen. Laat regelgeving hier niet in de weg staan, maar zoek naar 

oplossingen in plaats van een harde “niet mogelijk”. 

- Overhangend groen op trottoirs: vervelend voor rolstoelgebruikers, evenals voor 

blinden en slechtzienden.  

- Breng op- en afritten van trottoirs op logische plaatsen aan en zorg hierbij voor geen 

doorgangbelemmering door bijv. hekjes, bloembakken of fietssluisjes. (Voorbeelden 

in De Rijp en Alkmaar (Frieseweg). Hiermee worden gevaarlijke situaties voorkomen 

en worden rolstoelergebruikers niet naar fietspad of weg gedwongen.  

(Een voorbeeld van doorgangbelemmering, waar een scootmobielgebruiker al 

maanden hinder van had, is benoemd op de themabijeenkomst en binnen 3 weken 

opgelost). 

- Bij verhuizing buiten de gemeente is overname van hulpmiddelen lastig voor de 

gebruiker; andere gemeente = ander beleid. Dit betekent hulpmiddel inleveren bij 

“oude” gemeente en aanvraag doen bij “nieuwe” gemeente. Overname is vaak niet 

mogelijk, wel wenselijk. 

 

 

4. Samenwerking ergotherapeut/ Wmo consulent 

- Blijkbaar wordt niet in alle gevallen een ergotherapeut geconsulteerd voor de 

samenstelling van een rolstoel. Wij adviseren om dit wel te doen.  

- Zorgen dat de intake/indicatie niet dubbel wordt gedaan. Volg het adviesrapport op 

van de ergotherapeut. 
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5. Leveranciers 

- Advies om meer leveranciers te contracteren zodat er meer keuzemogelijkheden voor 

cliënten zijn.  

- Snellere levertijden bij leveranciers afspreken. 

- Er moet meer maatwerk geleverd worden in plaats van standaard oplossingen. 

- Beter luisteren naar de wensen/ideeën van de gebruiker. 

- Doen wat er beloofd is. 

- Meer focussen op kwaliteit dan op prijs bij de aanbesteding. 

- Bij uitlevering van een hulpmiddel; geef een duidelijke instructie. 

- Zorgen voor reserveonderdelen bij een rolstoel/scootmobiel (reservewiel als 

voorbeeld). 

- Eenduidigheid bij maten etc. voor rolstoel en scootmobiel. Dit is nu per leverancier 

anders. 

 

Tot zover onze aanbevelingen. 

 

In afwachting van uw beantwoording, binnen zes weken na de dagtekening van dit schrijven,  

verblijf ik, 

 

met vriendelijke groet, 

namens de WmoRaad Alkmaar 

 

 

P. Verweel 

voorzitter  
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