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Geachte heer, mevrouw  
 
U heeft vanuit de gemeente Aa en Hunze één of meerdere Wmo-hulpmiddelen in gebruik. Deze 
hulpmiddelen werden geleverd door het Hulpmiddencentrum (HMC). Echter, zoals u misschien al 
heeft begrepen, is het Hulpmiddelencentrum in april failliet gegaan.  
 
Kersten en Welzorg leveranciers hulpmiddelen 

De afgelopen maanden hebben verschillende partijen samen gewerkt aan een oplossing. Zo nam 
Welzorg de levering van Wmo-hulpmiddelen over van het HMC toen het Hulpmiddelencentrum dat 
niet meer kon. Inmiddels heeft de gemeente ook een overeenkomst gesloten met Kersten 
Hulpmiddelenspecialist. Kersten neemt per direct de hulpmiddelen en diensten over het HMC.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Heeft alleen de firma Welzorg bij u één of meerdere hulpmiddel(en) geleverd? Dan verandert er voor 
u niets. Welzorg blijft hiervoor uw aanspreekpunt.  
 
Heeft u alleen een hulpmiddel van het Hulpmiddelencentrum? Dan neemt Kersten 
Hulpmiddelenspecialist binnenkort contact met u op voor het maken van een afspraak. Dit doen zij 
om kennis te maken en uw hulpmiddel(en) van het Hulpmiddelencentrum te inspecteren. Is er 
aanvullende service en/of onderhoud nodig aan uw hulpmiddel, dan wordt hiervoor een afspraak met 
u gemaakt.  
 
Heeft u van beide leveranciers (HMC en Welzorg) een hulpmiddel? Dit is geen enkel probleem. 
Beiden voeren hun eigen onderhoud en reparatie uit aan het hulpmiddel waar zij leverancier van zijn. 
Wij begrijpen het wanneer u het fijner vindt om één leverancier te hebben. In dat geval kunt u contact 
opnemen met de gemeente en uw voorkeur voor één van beide leveranciers doorgeven. Wij regelen 
dit dan verder voor u. 
 
Heeft u een vraag? 

U kunt Welzorg en Kersten Hulpmiddelenspecialist bereiken via de contactgegevens die u vindt in de 
bijlage bij deze brief. Wij verzoeken u alleen contact op te nemen met de leverancier waar u een 
hulpmiddel van heeft.  
 
Heeft u een vraag over deze brief, een nieuwe aanvraag of het (toekennings)besluit van de 
gemeente, neem dan contact op met uw contactpersoon van stichting Attenta. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
  

Postadres 

Postbus 93 
9460 AB  Gieten 

 
Bezoekadres 

Spiekersteeg 1, Gieten  
Tel. : 14 0592 

www.aaenhunze.nl  

gemeente@aaenhunze.nl 
 

Volg ons op 

  twitter.com/aaenhunze 

 facebook.com/aaenhunze 
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