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2020 IN EEN NOTENDOP

De wereldwijde Covid-19 pandemie heeft in 2020 uiteraard ook een grote invloed gehad op 

de hulpmiddelensector. Het borgen van goede hulpmiddelenzorg in tijden van Corona stond  

(en staat nog altijd) hoog op de agenda van Firevaned. Daarnaast is de branchevereniging in 

2020 actief geweest bij diverse maatschappelijk relevante thema’s in de hulpmiddelenbranche.  

Afgelopen tijd is veel tijd en energie gegaan naar onze deelname aan de bestuurlijke tafel en het actieteam Verbetering 
Verstrekking Hulpmiddelen. In nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS en diverse stakeholdergroepen, 
is gewerkt aan diverse verbeteringen in het gehele proces van de verstrekking en nazorg van hulpmiddelen. 

Ter voorbereiding op de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) is in de commissies van Firevaned èn tussen de 
leden van Firevaned onderling, veel aandacht besteed aan het inbedden van deze nieuwe wetgeving in de dagelijkse 
praktijk van de hulpmiddelenzorg.
Met het Ministerie van I&W is samengewerkt als het gaat om de veiligheid van scootmobielen. Met het Ministerie 
van Financiën is gesproken in het kader van het lage btw-tarief op diverse mobiliteitshulpmiddelen.
Daarnaast was in 2020 ook aandacht voor iWMO, de code VVR en het verder versterken van het Nationaal Keurmerk 
Hulpmiddelen. 

Naast alle extern georiënteerde activiteiten heeft Firevaned in 2020 ook kritisch gekeken naar haar verenigings-
model. Met de leden is besproken in hoeverre dit verandering behoeft, gezien de snel veranderende wereld waarin 
we leven. Hierbij hebben wij als belangrijkste doel om waardevol te blijven voor de lidbedrijven en voor de gehele 
Nederlandse hulpmiddelensector in de toekomst.
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De hulpmiddelen die Firevaned-leden leveren 

hebben een grote impact op het welzijn van 

ouderen en mensen met een functionele 

beperking. Daarmee is de maatschappelijke 

relevantie van een branchevereniging als 

Firevaned groot. Onze gezamenlijke missie 

is dat iedereen recht heeft op een zoveel 

mogelijk zelfstandig en kwalitatief leven. 

Ook in het bijzondere jaar 2020 was Firevaned volop in beweging en hebben we ons in nauwe samenwerking met 
diverse stakeholders ingezet om de inzet van hulpmiddelen in Nederland zowel klantgericht alsook effectief en 
efficiënt vorm te geven. Firevaned heeft daarbij een duidelijke visie.

In het afgelopen jaar hebben de Firevaned activiteiten ten gevolge van de wereldwijde Covid-19 pandemie nagenoeg  
allemaal in digitale vorm plaatsgevonden. Tot op de dag van opmaak van dit jaarverslag is dat nog steeds het geval. 
We hebben ervaren dat dit ons er niet van heeft weerhouden om weer op vele fronten in de sector actief te zijn en 
mooie resultaten te bereiken. 

In de uitvoering van de dagelijkse hulpmiddelenzorg zijn onze leden in staat geweest om zich snel aan te passen, 
aan wat nodig was om mensen snel met een hulpmiddel of reparatie te kunnen blijven helpen. Vanuit de vereniging 
hebben we dit jaar ook een duidelijke meerwaarde kunnen bieden aan de individuele lid-bedrijven, als het gaat om 
het als sector omgaan met de gevolgen van Corona.

Desalniettemin heeft de Covid-19 pandemie ook bij diverse Firevanedleden en stakeholders haar sporen nagelaten. 
Ook in 2021 zullen we hiermee te maken blijven houden. We zien het als onze verantwoordelijkheid om daar met 
elkaar zo goed mogelijk mee om te blijven gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daarin zullen slagen.

Dirk Pekelharing

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
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WIE IS FIREVANED? 

Firevaned is de branchevereniging van fabrikanten,  
importeurs en dealerbedrijven van revalidatie- en 
mobiliteitshulpmiddelen1 en bijbehorende dienst- 
verlening in Nederland. Firevaned behartigt de belangen  
van deze leden: belangen die in de breedste zin be-
trekking hebben op de ontwikkeling, productie en  
distributie van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen.  
Er zijn ruim 4.000 mensen werkzaam bij leden van 
Firevaned.

De leden van Firevaned houden zich bezig met de 
volgende productgroepen en diensten: hulpmiddelen 
voor de mobiliteit, woningaanpassingen, hulpmiddelen  
t.b.v. communicatie, inrichtingselementen voor gezond- 
heidszorg en klant specifieke aanpassingen. 

Jaarlijks worden door Firevaned-leden meer dan  
1 miljoen hulpmiddelen geleverd. Firevaned-leden 
vertegenwoordigen hiermee ongeveer 80% van de 
revalidatie -en mobiliteitshulpmiddelenmarkt in  
Nederland. 

Firevaned werkt vanuit het principe, dat lidbedrijven de  
branche vertegenwoordigen. De brancheorganisatie  
werkt met actieve vaste commissies en thema werk- 
groepen, die geheel bestaan uit medewerkers van lid- 
bedrijven. De activiteiten en prestaties van Firevaned 
zijn het gezamenlijke resultaat van de inzet van de 
Firevaned leden. De brancheorganisatie wordt daarin 
ondersteund door een secretariaat verzorgd door  
Wissenraet Van Spaendonck.

VISIE OP HULPMIDDELEN

Leden van Firevaned vinden dat iedereen in Nederland 
recht heeft op een zoveel mogelijk zelfstandig en  
kwalitatief leven. De gedeelde missie is om iedereen 
met een beperking in Nederland door middel van 
hulpmiddelen maximale zelfstandigheid te bieden. 
Dat vraagt om hoge kwaliteitsstandaarden, deskundig 
advies, een eerlijke prijs en gegarandeerde service na 
levering van het hulpmiddel.

Door de goede inzet van hulpmiddelen kunnen 
mensen beter begeleid worden, langer zelfstandig 
(thuis) blijven wonen, werkzaam zijn en deelnemen 
aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast bespaart 
een goede inzet van hulpmiddelen zorgkosten elders. 
In een intramurale setting, zijn hulpmiddelen sterk 
ondersteunend aan de zorg. 

De huidige wet- en regelgeving aangaande hulp-
middelenverstrekking en de bestaande verstrekking 
domeinen, Wmo, Zvw en Wlz, bieden voldoende ruimte 
om dit te kunnen realiseren. Speciaal voor mensen 
met complexe hulpvragen, die langdurig aangewezen 
zijn op het gebruik van hulpmiddelen als gevolg  
van een ziekte of handicap, is het belangrijk dat  
de toegang tot de hulpmiddelenverstrekking in de 
komende jaren zal vereenvoudigen en de dienstver- 
lening, service en levertrajecten zullen verbeteren.

De leden van Firevaned organiseren revalidatie  
dienstverlening rond de individuele mobiliteits-
behoeften en leefomstandigheden van cliënten. 
De benodigde expertise is in huis om voor alle indi-
catiestellingen een passende oplossing te vinden; 
waar mogelijk met een standaard product, en daar 
waar noodzakelijk met individueel maatwerk. 

Omdat de beschikbaarheid van zorgverleners in de 
komende jaren nog verder zal afnemen, vindt Firevaned  
het belangrijk om de technologische vooruitgang te  
kunnen aanwenden ten behoeve van innovatie en  
vernieuwing in de hulpmiddelenzorg. Nodig zijn 
concrete stimulansen gericht op nieuwe oplossingen 
voor de gebruiker. Ca. 60% van alle hulpmiddelen 
wordt opnieuw ingezet, wat een positief effect heeft 
op kosten en duurzaamheid. 

Daar waar het kan, dienen hulpmiddelen de zorg-
verlener te ondersteunen en zelfs bepaalde zorgtaken 
over te nemen. Daarnaast is samenwerking gericht 
op waarde toevoeging tussen alle partijen in de zorg-
keten een vereiste, om zo de positie van de gebruiker 
te verstevigen. Dat is het streven van Firevaned.

1 denk aan rolstoelen, scootmobielen, 

 aangepaste stoelen, til -en trapliften
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BELANGRIJKSTE TERREINEN WAAR FIREVANED ACTIEF IS

Deelname bestuurlijke tafel en actieteam Verbetering Verstrekking Hulpmiddelen 

In 2019 is in de media veel aandacht besteed aan het 
feit dat er gebruikers ontevreden waren over de hulp-
middelenverstrekking in Nederland. Naar aanleiding 
daarvan startte het Ministerie van VWS een bestuurlijke 
tafel hulpmiddelen.  
 
De Bestuurlijke tafel hulpmiddelen heeft een Lande- 
lijke Normenkader Hulpmiddelen vastgesteld, dat is 
voorgekomen uit een samenwerking met 50 verschil-
lende partijen, waaronder gemeenten, zorgverzeke-
raars, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en 
Firevaned. Het normenkader bevat afspraken over 
het handelen bij de aanvraag, levering en service bij 
hulpmiddelen. 

Ter ondersteuning van het normenkader is een actie-
plan ontwikkeld: Actieplan Verbetering Verstrekking 
Hulpmiddelen. Dit actieplan bevat een zo compleet 
mogelijk overzicht van alle lopende en nieuwe acties 
op het gebied van hulpmiddelen. De acties met de 
meeste prioriteit kunnen worden onderverdeeld in 
onderstaande 5 thema’s:

1.  Organiseren van eenduidige regie-/coördinatie- 
punten 

2.  Versimpelen en transparant maken aanvraag-/ 
reparatieproces 

3. Verbeteren van communicatie met cliënt 
4. Inrichten regionale en landelijke samenwerking 
5. Het beter benutten van beschikbare initiatieven

In januari 2020 werden concrete (werk)afspraken 
opgenomen in het Actieplan Verbetering Verstrekking 
Hulpmiddelen. Onder het actieplan zijn in dat jaar 4 
werkgroepen van start gegaan:

1. Werkgroep Verhuisconvenant; 
2.  Werkgroep Verbetering Toegangsproces (maatwerk, 

zelfstandig professioneel advies en casemana- 
gement);

3.  Werkgroep Communicatie, Samenwerking en  
Integratie/Het Juiste Loket;

4.  Werkgroep Herkenbaarheid en Eenvoud (hulp- 
middelenpaspoort/schrappen terugkerende  
beschikking en regionale inkoop).

De Covid-19 pandemie heeft gezorgd voor een ver-
traging van de werkgroepen. Vanaf de tweede helft 
van 2020 zijn de werkgroepen goed van start gegaan 
en heeft ook Firevaned daar actief aan deelgenomen.  
De landelijke ‘verhuisregeling hulpmiddelen’ uit de 
werkgroep Verhuisconvenant, waarbij Firevaned een 
belangrijke rol heeft gespeeld, zal naar verwachting 
één van de eerste concrete uitkomsten van het actie-
plan zijn. 

Het gehele Actieplan Hulpmiddelen en het Landelijk
Normenkader kunt u downloaden door de links aan te 
klikken. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/actieplan-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/landelijk-normenkader-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/landelijk-normenkader-hulpmiddelen
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Bijdrage Firevaned aan MedTech-Alliantie

In 2019 heeft voormalig minister Bruins van VWS  
zijn visie op medische hulpmiddelen naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Naar aanleiding daarvan richtten  
7 brancheorganisaties in 2019 de MedTech-Alliantie 
op. Firevaned is één van de zeven brancheorganisaties  
die deelnemen aan deze alliantie. Samen met de andere  
deelnemers denkt Firevaned mee met het Ministerie van  
VWS over de toekomstvisie van de inzet van medische 
technologie in Nederland. 

Minister Bruins heeft in 2020 een start gemaakt met 
het opstellen van de Nationale Agenda MedTech 
2020-2024. Deze agenda zou vier belangrijke thema’s 
gaan omvatten:

1. Een evenwichtige markt;
2.  Zorg en ondersteuning op de juiste plek met  

MedTech;
3. Het juiste hulpmiddel voor de juiste patiënt;
4. Eenvoudige toegang tot een hulpmiddel.

De start van de Nationale Agenda MedTech 2020-2024 
ging gepaard met de lancering van Health Innovation 

Nederland (HI-NL), www.healthinnovation.nl. HI-NL wil 
de leidende publiek-private samenwerking zijn die de 
ontwikkeling, evaluatie en implementatie stimuleert 
van gezondheidsinnovaties die aangetoond veilig, 
werkzaam, effectief en betaalbaar zijn. HI-NL adviseert 
daarvoor ondernemers en de zorgsector over medische 
technologie. Daarmee beoogt HI-NL van toegevoegde 
waarde te zijn bij de invoering van innovatie in de da-
gelijkse praktijk.

Door de Covid-19 pandemie heeft de Nationale Agenda 
MedTech 2020-2024 een lagere prioriteit gekregen. 
Minister Van Ark, de opvolger van minister Bruins, 
heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij kiest voor 
een andere insteek.  Zij gaat voor een meer pragma-
tische aanpak  met specifieke acties op gebied van 
de 4 bovenstaande thema’s uit de Nationale Agenda 
MedTech 2020-2024. 

De MedTech-Alliantie blijft ontwikkelingen op dit 
gebied nauw volgen en input leveren voor de speci-
fieke acties. 

Medical Device Regulation (MDR)

Door de Covid-19 pandemie is de invoering van de 
MDR met een jaar uitgesteld. Op 26 mei 2021 moeten 
alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt 
worden gebracht voldoen aan deze nieuwe wetgeving. 
De MDR heeft als doel om de kwaliteit en de daarmee 
de veiligheid voor patiënten te vergroten. Ook dient 
de MDR ervoor te zorgen dat innovatieve medische 
hulpmiddelen beschikbaar blijven voor patiënten. 
Leden van Firevaned hebben vooral te maken met de 
zogenaamde klasse 1 hulpmiddelen. 

Binnen Firevaned is onder haar Commissie KVO 
(Kwaliteit, Veiligheid en Opleiding) een Werkgroep 
MDR gestart. Sinds 2019 bereidt deze werkgroep naast 
leden ook de sector voor op belangrijke wijzigingen 
onder de MDR. Daarbij worden onderwerpen als 
post market surveillance (PMS), vigilantie en recalls 
behandeld. Daarnaast nemen leden van de werkgroep 
ook deel aan landelijke werkgroepen ter voorbereiding 
op de MDR. Firevaned geeft daarmee richting aan de 
interpretatie van de MDR voor de dagelijkse praktijk. 

Een precieze interpretatie van regels uit de MDR 
vraagt om het maken van goede afspraken tussen 
ketenpartners onderling. In dit kader hebben het 
afgelopen jaar veel gesprekken tussen ketenpartners 
plaatsgevonden. Deze gesprekken worden in de 
eerste helft van 2021 voortgezet. Zo dragen we 
met alle leden en partners van Firevaned bij aan 
een goede naleving van de MDR door de sector.



JAARVERSLAG 2020

8INHOUD

Btw-tarief diverse mobiliteitshulpmiddelen

In 2020 heeft Firevaned gesproken met het Ministerie 
van Financiën over de hoogte van de omzetbelasting 
die geheven wordt over specifieke mobiliteitshulp-
middelen. Aanleiding hiervoor was de wettekst de 
ruimte bood voor interpretaties door lokale belasting-
inspecteurs. Door deze interpretatieruimte ontstonden 
verschillen in de regio’s. Zo werd in de ene regio het 
lage btw-tarief toegepast op driewielfietsen en in een 
andere regio niet. 

Firevaned is met het ministerie in gesprek gegaan  
en had daarbij de volgende uitgangspunten:
a.  Hulpmiddelen die mensen ondersteunen om  

zelfstandig te kunnen blijven functioneren ondanks 
hun functiebeperking, verdienen terecht het lage 
btw-tarief;

b.  Een verschil in interpretatie door lokale belasting- 
ambtenaren brengt het ‘level playing field’ in gevaar.

Het overleg tussen Firevaned en het Ministerie van 
Financiën heeft geresulteerd in een aangepaste 
wettekst. De nieuwe wettekst is op 19 februari 2021 
gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze aange-
paste wettekst is het lage btw-tarief gewaarborgd op 
verschillende mobiliteitshulpmiddelen die duidelijk 
bedoeld zijn voor mensen met een functiebeperking. 
(Staatscourant: Omzetbelasting. Toelichting Tabel I. 
Wijziging van het besluit van 22 december 2017, nr. 
2017-16288)

Boek “Zo werkt de gehandicaptenzorg’’ 

In 2020 heeft Firevaned meegewerkt aan het uit-
brengen van een boek over de gehandicaptenzorg in 
Nederland. In samenwerking met AAG, Cello, Ieder(in), 
NVAVG, Philadelpia, SBOH, ’s Heerenloo, SVB, SWZ, 
Vilans, VNG, VWS, VGN en ZN is de Nederlandse gehan-
dicaptenzorg in kaart gebracht, wat heeft geleid tot dit 
boek. Het adviesbureau De Argumentenfabriek heeft de  

informatie over de sector vervolgens overzichtelijk 
gebundeld. Het boek is daardoor goed leesbaar en erg 
waardevol voor sector. Het is daarmee een belangrijk 
naslagwerk geworden dat Firevaned van harte aan-
beveelt aan iedereen die werkzaam is in de gehandi-
captenzorg. De informatie uit het boek is ook online 
verkrijgbaar: www.zowerktdezorg.nl.  

Slimste Handen van Nederland 

Project Crossover (www.projectcrossover.nl) orga-
niseert jaarlijks de verkiezingswedstrijd ‘De Slimste 
Handen van Nederland’.  In deze verkiezingswedstrijd 
worden technische vakmensen geëerd. Collega’s 
kunnen elkaar nomineren waarna een objectieve en 
onafhankelijke jury in verschillende categorieën de 
winnaars kiest. In de hulpmiddelensector werken veel 
technische vakmensen die passende hulpmiddelen 

ontwikkelen en maken. Daarom draagt Firevaned dit 
initiatief een warm hart toe. Ook leden van Firevaned 
hebben in 2020 medewerkers genomineerd voor de 
verkiezing. Wellco, lid van Firevaned, sleepte de 1e 
prijs in de wacht. Dit deed zij in de categorie Super-
team met het R&D team Fitform. Voor meer informatie 
zie: www.deslimstehanden.nl.

Supportbeurs verplaatst 

De Support beurs is een Nederlands event dat om 
het jaar plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht en wordt 
georganiseerd met medewerking van Firevaned. 
De beurs is gericht op het bieden van onbeperkte 
mogelijkheden voor mensen met een bewegings-

beperking en hun directe omgeving. De Support beurs 
stond gepland van 13 tot en met 16 mei. Vanwege de 
Covid-19 pandemie kon de beurs echter niet doorgaan. 
Recent is bekend geworden dat de beurs voor het 
eerst weer in 2022 kan worden gehouden. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-72177.html


JAARVERSLAG 2020

9INHOUD

De iWMO standaarden en hulpmiddelen.

Voor de standaard uitwisseling van informatie en 
berichten in de zorg, werken gemeenten en zorgaan-
bieders met iWMO. Het Zorg Instituut Nederland (ZIN) 
beheert de iWMO-standaard. De inhoud van deze 
standaard is tot stand gekomen door nauwe samen-
werking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld. 
Gemeenten hebben het doel om deze berichtenstan-
daard ook in te zetten voor dienstverlening rondom 
hulpmiddelen. Dit past in het streven naar admini-
stratieve lastenverlichting: ontregel de zorg. 

Eind 2019 heeft de samenwerking tussen het ZIN, 
het Ketenbureau van de VNG, referentie gemeenten en 
Firevaned, geleid tot de ‘Handreiking Hulpmiddelen 
iWMO voor Huur All-inclusive contracten’. Na het 
publiceren van deze handreiking hebben een aantal 
gemeenten en leveranciers pilots gestart. In deze 
pilots heeft het gebruik van de handreiking duidelijk 
gemaakt dat de levering van een fysiek product andere 
processtappen kent dan het leveren van een dienst 
(zoals bijvoorbeeld jeugdzorg). Niet alle processtappen 
worden ondersteund met het berichtenverkeer. Hierdoor 
ontstaan in de dagelijkse praktijk verschillen in inter-
pretatie. Ook ontstaan variaties binnen de standaard 
van de handleiding. Omdat per 1 januari 2021 de 
nieuwe iWMO versie 3.0 van start ging, hebben 

gemeenten en hulpmiddelenleveranciers in 2020 pas 
op de plaats gemaakt. Samen is besloten dat verdere 
implementatie wordt uitgesteld tot na de release van 
iWMO 3.0.

Na de livegang van de iWMO 3.0 in 2021, gaan enkele 
grote gemeenten starten met het gebruik van de iWMO 
voor hulpmiddelen. Deze gemeenten werken samen met 
meerdere hulpmiddelenleveranciers. De ervaringen 
die in deze samenwerking worden opgedaan, worden 
verzameld in een projectgroep van Firevaned. Onder 
aansturing van het Ketenbureau, vinden 2 trajecten 
plaats:

1.  Het aanscherpen van de Handreiking voor Huur 
All-inclusive. Hierbij wordt gekeken hoe ervaringen 
uit de praktijk en eventuele problemen bij de 3.0 
release eenduidig kunnen worden opgelost;

2.  Het beschrijven van een standaard die tot lasten-
verlichting in de hele keten leidt. Hierbij worden 
alle processen meegenomen net als de punten uit 
de ‘Verbeteragenda Hulpmiddelen’.

Bij bovenstaande trajecten zijn het ZIN, VNG, referentie-
gemeenten en de projectgroep van Firevaned nauw 
betrokken.

Veiligheid scootmobielen  

In de zomer van 2019 is de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) gestart met een onderzoek naar de 
veiligheid van scootmobielen en licht elektrische 
voertuigen (LEV). Dit traject is gestart naar aanleiding 
van het ongeval met de Stint. Firevaned is vanaf het 
begin betrokken en met het Ministerie van I&W in 
gesprek over de (verbetering van de) veiligheid van 
scootmobielen. Het ministerie onderzoekt of de scoot-
mobiel en de rolstoelbakfiets een plaats krijgen onder 
de ‘bijzondere bromfiets’ in de Wegenverkeerswet. 

In 2020 heeft Firevaned twee werkbezoeken georga-
niseerd met medewerkers van het Ministerie van I&W. 
Tijdens deze werkbezoeken heeft Firevaned laten 
zien hoe een scootmobiel gemaakt wordt en hoe deze 
uiteindelijk bij de klant komt. Op basis van de werk-
bezoeken, heeft het ministerie een advies gezonden 
naar de Tweede Kamer. Tijdens het notaoverleg op 
12 oktober 2020 is het advies van het ministerie 
besproken. Daarbij is door het Ministerie van I&W 
aangegeven dat Firevaned een belangrijke gespreks-
partner is. In een vervolgoverleg tussen het ministerie 
en Firevaned op dinsdag 13 oktober,  zijn afspraken 
gemaakt over de te nemen stappen. Ook in 2021 
zullen deze gesprekken worden voortgezet. 
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Het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers (VVR) 

Het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers is van 
groot belang. Om dit goed te regelen is door het Plat-
form VVR de ‘code VVR’ ontwikkeld. Firevaned heeft via 
dit platform een bijdrage geleverd aan het opstellen 
van deze code. Hierbij is het uitgangspunt dat rolstoel-
gebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. 
Is een vaste zitplaats niet mogelijk, dan mogen rol-
stoelgebruikers alleen vervoerd worden in rolstoelen 
die in de samenstelling voldoen aan de richtlijn ISO 
7176-19. Rolstoelen die aan deze norm voldoen, zijn te 
herkennen aan de sticker met het haaksymbool op het 
frame van de rolstoel.

In 2020 is Firevaned door 
‘De Rijdende Rechter’ (KRO) 
gevraagd om uitleg te geven 
over de manier waarop rol-
stoelen worden gecrashtest.  
Ook werd gevraagd om uitleg 
te geven over de manier 
waarop de stickers met het 
haaksymbool gebruikt moe-
ten worden. In de uitzending 
is tevens aandacht besteed 
aan de manier waarop de 

rolstoel in de taxi wordt bevestigd. Ook de verant-
woordelijkheid van de gebruiker en de taxichauffeur 
zijn daarbij aan bod gekomen. Rechter Mr. Reid is 

van mening dat de gemaakte afspraken helder en 
werkbaar zijn: rolstoelen met een haaksymbool mogen 
altijd vervoerd worden.

Bij het ingaan van de nieuwe code VVR in 2017, is een 
overgangsperiode ingesteld. Ook zonder haaksymbool 
mogen rolstoelgebruikers in de rolstoel vervoerd  
worden, mits deze rolstoel vastgezet kan worden.  
Deze overgangsperiode is inmiddels al een aantal 
keren verlengd. De reden hiervoor is dat veel rolstoel-
gebruikers niet op tijd konden beschikken over een 
rolstoel die de crashtest heeft doorstaan. Hierdoor 
zouden ze niet vervoerd kunnen worden of er zou 
onnodig gebruik gemaakt moeten worden van indivi-
dueel vervoer. 

Met diverse belangenorganisaties - waaronder Ieder(in)  
- wordt actief gezocht naar mogelijkheden die binnen 
de kaders vallen. Vanwege de Covid-19 pandemie 
konden niet alle gesprekken niet op tijd plaatsvinden. 
Om deze gesprekken toch te kunnen voeren, heeft het 
Platform Code VVR de termijn van de overgangsregeling 
opnieuw verlengd. De overgangsregeling is nu van 
toepassing tot 31 december 2021. 

De komst van de MDR zal bovendien aan dit thema 
bijdragen. Het verandert de uitgangspunten niet, maar 
het maakt verantwoordelijkheden wel duidelijker. 
 

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 

Het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH) is in 2014 
ontwikkeld op initiatief van Firevaned. Het NKH heeft 
als primair doel om klanten te helpen bij het kiezen 
van een kwalitatief goed hulpmiddel. De bedrijven die 
het NKH voeren, voldoen aan strenge kwaliteitseisen. 
Hierdoor weet de klant zeker dat deze bedrijven gega-
randeerd deskundig, transparant en betrouwbaar zijn. 
De basis van het onafhankelijke keurmerk is vastgelegd 
in zeven zekerheden. Hierop kan de klant te allen tijde 
vertrouwen.

Leden die het keurmerk van NKH voeren, doorlopen 
jaarlijks een strenge certificeringskeuring. Deze keuring 
is noodzakelijk om het keurmerk te mogen blijven 
voeren. Alle leden van Firevaned zijn NKH gecertificeerd. 
Hierdoor ontstaat een gelijkwaardig speelveld. Dit be-
vordert de marktwerking in de branche. Het beheer

van het keurmerk is ondergebracht in de onafhanke-
lijke Stichting Kwaliteitsbevordering Hulpmiddelen 
(SKH).

Om het NKH meer en beter onder de aandacht te 
brengen, heeft SKH aan Firevaned gevraagd om te 
onderzoeken hoe de voorlichting over het keurmerk 
meer vorm kan krijgen. Eind 2020 zijn hiervoor twee 
workshops georganiseerd, waarbij keurmerkhouders 
hun visie op de aanpak in communicatie konden 
geven. Ook is gebrainstormd over hoe de deelnemers 
gezamenlijk het NKH beter onder de aandacht kunnen 
brengen bij klanten en stakeholders. Uit de bijeen-
komsten zijn veel positieve en enthousiaste ideeën 
naar voren gekomen. De uitwerking van deze ideeën 
wordt begin 2021 door Firevaned opgepakt. 
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BRANCHEORGANISATIE FIREVANED

Leden, ALV, bestuur, commissies en werkgroepen

In 2020 heeft Firevaned 3 nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Hiermee komt het ledenbestand op 30. 
Deze 30 leden bedienen zo’n 80 % van de Nederlandse 
markt. Binnen Firevaned zijn commissies en werkgroepen 
actief. Meer dan 50% van de leden heeft een rol in 
bestuur, commissie of (thema)werkgroep.

 

Branchestatistieken

Zoals ieder jaar vraagt het accountantsbureau Vermet-
ten, in opdracht van Firevaned, de omzet- en aantallen 
gegevens op bij alle aangesloten lid-bedrijven. 
Het accountantsbureau verwerkt de gegevens anoniem 
en creëert een totaalbeeld van de branche. Firevaned 
ontvangt de geanonimiseerde totaalcijfers om inzicht 
te krijgen in de brancheontwikkelingen.

Ieder lid ontvangt naast deze totaalcijfers ook een 
overzicht van de eigen cijfers ten opzichte van deze 
totaalcijfers. Hiermee ontstaat een goed beeld van 
de eigen positie in de branche. 

Het accountantsbureau is als enige partij in het bezit 
van de aangeleverde detailcijfers van afzonderlijke 
lid-bedrijven. De informatie wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld en wordt als gevolg daarvan nooit met 
andere leden van Firevaned gedeeld.
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Firevaned tijdens Covid-19 pandemie

De Covid-19 pandemie heeft ook op de leden van 
Firevaned een grote impact gehad. Vanaf het begin is 
Firevaned in gesprek met het Ministerie van VWS om 
te komen tot heldere richtlijnen en de consequenties 
voor de inzet van hulpmiddelenzorg. Bij de zorg voor 
kwetsbare mensen, is het uitgangspunt om veilige 
hulpmiddelenzorg te garanderen en zo lang mogelijk 
in te zetten op steun in de thuissituatie.

Aangezien veel medewerkers van leden van Firevaned 
voor hulpmiddelenzorg bij klanten thuiskomen, vallen 
zij onder de cruciale beroepsgroepen. Dit betekent 
een extra uitdaging om veilige hulpmiddelenzorg te 
blijven garanderen. 

Onderstaande activiteiten zijn door Firevaned opge-
pakt in de Covid-19 pandemie: 

•  Het organiseren van online informatiebijeenkom-
sten voor onder andere het uitwisselen van ‘best 
practices’ door leden in de omgang van de corona-
situatie;

•  Via updates worden leden regelmatig op de 
hoogte gehouden van de Covid-19 ontwikkelingen. 
Hiervoor is onder andere de ‘Notitie coronavirus 
noodmaatregelen’ ontwikkeld. In dit document 
staan alle belangrijke richtlijnen vermeld;

•  Klanten zijn in het voorjaar van 2020 onder andere 
via de website van Firevaned en de STER-commercial  

op de hoogte gebracht van de manier waarop hulp-
middelenzorg veilig door onze leden wordt uitge-
voerd;

•  Firevaned heeft zich ingezet voor een goede en  
tijdige verstrekking van Persoonlijke Beschermings- 
middelen (PBM’s) voor de medewerkers. Hierbij kan 
gedacht worden aan desinfectie materiaal, mond-
kapjes en handschoenen. Ook zijn er zijn richtlijnen 
opgesteld voor het juiste gebruik hiervan van deze 
PBM’s;

•  Voorrang bij het testbeleid voor medewerkers in  
de hulpmiddelenbranche met direct klantcontact. 
Zij staan uitdrukkelijk vermeld op de prioriteiten-
lijst van het Ministerie van VWS. Firevaned heeft 
zich er sterk voor gemaakt dat dit niet alleen geldt 
voor medewerkers die werkzaam zijn in de Wmo, 
maar ook voor medewerkers in de Zvw en Wlz;

•   In het najaar is opnieuw een voorlichtingscam-
pagne opgezet. Door middel van een online kaart 
hebben leden van Firevaned de veilige manier  
van hulpmiddelenzorg in corona tijd, onder de 
aandacht gebracht bij klanten. 

Firevaned zal ook in 2021 de ontwikkelingen met 
betrekking tot de Covid-19 pandemie nauwlettend 
volgen en haar leden informeren en bijstaan waar 
nodig. 

https://www.eengoedhulpmiddel.nl/nieuws/coronavirus-en-zorgorganisaties
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Firevaned naar vereniging 3.0?

In het boek ‘Vernieuwen met Vereniging 3.0’ laat Ivan 
Pouwels zien hoe een vereniging een nieuwe positie 
in de samenleving en in het eigen domein kan innemen.  
Om hier te komen zal de vereniging zich meer moeten 
richten op innovatie voor de individuele leden en het 
belang van het collectief van de vereniging. 

Afgelopen jaar heeft Firevaned met haar leden gespro- 
ken over de huidige en toekomstige identiteit van 
de branchevereniging.  Tijdens de digitale Algemene 
Ledenvergadering van 26 november 2020 presenteerde  
Ivan Pouwels het belang en doel van de nieuwe posi-
tie in de samenleving. In break-out sessies hebben 
leden vervolgens onderling met elkaar gediscussieerd 
om de volgende vragen te beantwoorden:

• Waar staat Firevaned nu: vereniging 1.0, 2.0 of 3.0?
•  Wat zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen voor de 

branche in de komende 5 jaar? 
  Wat betekent dit voor onze belangenbehartigings-

agenda? Op welke standpunten gaan we inzetten: 
hoe en met wie gaat Firevaned die agenda uitvoe-
ren?

•  Op welke wijze kan Firevaned haar leden concreet 
ondersteunen in de belangrijkste brancheontwik-
kelingen?

In 2021 zal deze interne discussie met alle leden van 
Firevaned worden voortgezet. 

Werkgroep duurzaamheid hulpmiddelensector opgericht

In de hulpmiddelensector wordt meer dan 60% van 
alle hulpmiddelen hergebruikt. Leden van Firevaned 
stellen zich als doel om nog meer te verduurzamen. 
Om een stijging te realiseren is binnen Firevaned 
eind 2020 een werkgroep opgericht met fabrikanten, 
importeurs en dealerbedrijven: Werkgroep MVO. 

Het doel van deze werkgroep is om gezamenlijk te 
onderzoeken welke extra stappen op gebied van 
duurzaamheid kunnen worden gezet. Daarbij wordt 
gekeken naar de gehele distributieketen nu en in de 
toekomst. 

 VERENIGING 1.0 VERENIGING 2.0 VERENIG ING 3.0
 Focus Focus Focus
 de verenigingsorganisatie de leden de sector, de markt, samenleving

 Belangrijkste taak Belangrijkste taak Belangrijkste taak
 belangenbehartiging belangenbehartiging ontwikkeling van branche/
  en dienstverlening beroep en innovatie/
   vernieuwing van de sector

 Verdienmodel Verdienmodel Hybide verdienmodel
 contributies contributies en diensten contributie, retributies
	 	 	 en	projectfinanciering

 Slogan Slogan Slogan
 ondersteuning van aanbodgericht voortrekkersrol in de
 van het collectief naar vraaggericht vernieuwing van de branche/ 
   beroepsgroep

 Instrumentarium Instrumentarium Instrumentarium
 vergaderingen en ledenonderzoek, cocreatie met
 netwerkfuncties sociale media stakeholders

 Profiel bestuur Profiel bestuur Profiel bestuur
 voortrekkers van goede afspiegeling innovators
 het collectief leden afbouwen bestuurslagen
   opbouw inhoudelijke ontmoeting

 Rol bureau Rol bureau Rol bureau
 secretariaatsvoering beleidsvoorbereiding verbinden met leden
  en dienstverlening en maatschappij
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Samenwerking met andere partijen

In 2020 heeft Firevaned ook weer actief samengewerkt met diverse partijen. In dit overzicht volgt een korte  
opsomming van partijen die daarbij belangrijk zijn geweest.

Patiëntenorganisaties: Ieder(in),  
Patiëntenfederatie Nederland,  
Dwarsleasie Organisatie Nederland  

Ieder(In), KBO-PCOB, TX-keur,  
FNV en CNV, Koninklijk Nederlands 
Vervoer en Sociaal Fonds Taxi
Platform VVR

Ministerie van VWS

Ministerie van Financiën

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

SWOV

Stichting Kwaliteitsbevordering  
Hulpmiddelenbranche

NVAB, Nefemed, FME, FHI, Diagned  
en Nivo

Inspectie Gezondheidszorg en  
Jeugd (IGJ)

Zilveren Kruis zorgkantoor

VGN, Zorginstituut Nederland, Zorg-
verzekeraars Nederland, SVB, 2CU, CIZ, 
VNG, VWS, NZa

Argumentenfabriek

Cross Over – Slimste Handen van 
Nederland

Organisaties Samenwerkingsvorm Activiteiten

Verbetering hulpmiddelenverstrek-
king in het algemeen 

Veilig vervoer rolstoelen

Hulpmiddelen algemeen, Medical  
Device Regulation (MDR) en Actie-
team Hulpmiddelen

Btw-tarief op hulpmiddelen

Veiligheid scootmobielen

Veiligheid scootmobielen

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Gedragscode Medische Hulpmiddelen 
(GMH)

Zorgprotocol

Vereenvoudiging hulpmiddelen- 
verstrekking complexe beperkingen

Samenstellen boek ‘Zo werkt de  
gehandicaptenzorg in Nederland’

Werving en behoud personeel in  
de hulpmiddelensector

in Platform VVR

in MedTech-Alliantie

“Wij zien je wel”
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FINANCIËN

Kerncijfers branchevereniging 

Aantal leden 2020 30

Totale baten vanuit contributie inkomsten 2020 € 246.510

Lasten strategie €   90.524
Lasten kennis & netwerkdeling €   50.175
Lasten communicatie €   33.937
Lasten verenigingsmanagement €   42.670

Totale lasten 2020 € 217.306

Resultaat 2020 €   29.306

Eigen vermogen per 1.1.2021 € 273.424



www.firevaned.nl
www.eengoedhulpmiddel.nl




