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         Amsterdam, 14 februari 2020 
 
Geachte minister,  
 
Wij zijn Scouters en we mailen u naar aanleiding van de uitzending van Kassa van zaterdag 8 
februari 2020 en willen graag aandacht vragen voor het volgende. Mocht dit niet het juiste loket 
zijn voor deze mail, vernemen wij graag waar we deze mail beter naar toe kunnen sturen.  
 
Scouters is een onafhankelijk platform voor en door mensen met een handicap. Daarbij gaat het 
om mensen die op zoek zijn naar zelfredzaamheid, een hulpmiddel, ervaringen van lotgenoten, 
informatie over kosten en vergoedingen, tips, verkrijgbaarheid, etc. Voor zichzelf, hun naasten of 
hun cliënten.  Op dit moment staat er een overzicht van bijna 1000 hulpmiddelen op onze 
website www.scouters.nl. De website en de social media van Scouters bieden de ruimte aan 
ervaringsdeskundigen ervaringen te delen over hulpmiddelen en vooral wat deze hulpmiddelen 
betekenen in het beter bewegen in huis, buiten, op het werk en in de vrije tijd. We hebben 
jaarlijks rond de 350.000 unieke bezoekers. Scouters ontvangt geen overheidsfinanciering en 
draait volledig op vrijwilligers, met en zonder een beperking. 
 
In de uitzending van Kassa benadrukte u dat bij het verstrekken van hulpmiddelen de cliënt 
centraal zou moeten staan. Dat wat hij of zij adequaat vindt, een passend hulpmiddel is. 
Eventueel met behulp van een ergotherapeut. Wij onderschrijven dit en dit is ook precies de 
reden dat wij Scouters hebben opgericht. Zodat iemand met een beperking zelf kan 
onderzoeken welk hulpmiddel voor hem of haar passend is. Zonder informatie (zoals 
beschikbaar door Scouters) zijn mensen vaak overgeleverd aan de macht van de leverancier die 
in opdracht van de gemeente hulpmiddelen verstrekt. Maar een passend hulpmiddel moet het 
gesprek zijn tussen gemeente en de persoon die het betreft, aangezien de gemeente zorgplicht 
heeft. En om een passend hulpmiddel te krijgen heeft iemand eerst de juiste informatie nodig om 
goed geïnformeerd het gesprek met de gemeente te kunnen voeren.  
 
Juist om deze reden is de verplichting tot (het wijzen op) cliëntondersteuning in de Wmo 
opgenomen. Als onafhankelijk platform kan Scouters een belangrijke rol spelen in de wettelijk 
voorgeschreven cliëntondersteuning. Daarom zouden wij graag alle gemeentes van Nederland 
betrekken bij Scouters. Onze gedachte is dat ook gemeentes belang hebben bij het adequaat 
informeren van hun burgers over de (on)mogelijkheden van hulpmiddelen bij het zelfstandig 
leven.  
 
Wanneer een cliënt adequate voorzieningen heeft, kan hij of zij volwaardig participeren in de 
samenleving. Een optimale zelfredzaamheid legt daarnaast een kleiner beslag op andere 
vormen van ondersteuning. Daarmee kan een wellicht op het eerste gezicht iets duurder 
hulpmiddel op de langere termijn tot besparingen leiden, ook voor de gemeente. Andersom 
werkt het ook, soms voldoet een goedkoper hulpmiddel in plaats van bijvoorbeeld een 
scootmobiel, die de meest voor de hand liggende oplossing is. Maar dan moet de cliënt dat wel 
weten.  
 
We hebben inmiddels contact gehad met een aantal gemeentes. De reacties waren echter 
eensluidend: omdat de gemeentes streven naar goedkoop en adequaat past het niet in hun 
‘verwachtingsmanagement’ om Scouters bij hun burgers onder de aandacht te brengen. Men 
zegt bang te zijn dat de burger via Scouters ziet wat er allemaal mogelijk is en dat er daardoor 
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een vraag ontstaat waar de gemeentes niet aan willen of kunnen voldoen. Wij vrezen dat er niet 
alleen bij deze gemeentes op deze manier gedacht wordt over dit onderwerp.  
 
Naar onze mening houden gemeentes met deze overtuiging bewust informatie achter voor hun 
burgers. Informatie waarmee burgers met een beperking effectiever mee zouden kunnen doen 
in de samenleving. Dat lijkt ons een zeer onwenselijke situatie, wellicht zelfs in strijd met het 
beginsel van de cliëntondersteuning zoals dat in de wet is vastgelegd. 
 
Graag ontvangen we uw zienswijze hierop in reactie, het liefst inclusief passende vervolgacties.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Scouters team, 
 
Ardy Prins 
Carina Arbete 
Eric van Heuveln 
Francis Herbers 
Elly Waaijer 
Miriam Kop 
Nico Knibbe 
Josien Boomgaard 
Almer Regter 
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ps: bijgevoegd een foto van een van onze Scouters met de minister in de studio van Kassa en 
ons vrijwel voltallige team van vrijwilligers. 


