
 

 

Almere, 5 februari 2020 

 

 

Betreft: Update financiële situatie en herstarten leveringen 

 

 

Beste contractpartner,  

 

Hierbij ontvangt u een update over onze financiële situatie. De afgelopen maand is er zeer 

intensief gesproken met Econocom. Dit heeft erin geresulteerd dat we afgelopen vrijdag 31 

januari 2020 tot een principeakkoord met Econocom zijn gekomen, waardoor wij eindelijk 

voorwaarts kunnen gaan bewegen en leveringen aan uw cliënten gefaseerd kunnen gaan 

hervatten. Dit principeakkoord is op dinsdag 4 februari 2020 geformaliseerd. Ik neem u met 

dit schrijven graag mee in de gemaakte afspraken  

 

Additionele financiering in gang gezet 

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is een additionele financiering door 

Econocom, die vanaf eind week 6 gefaseerd tot onze beschikking komt. Hierdoor kunnen we 

weer starten met betalingen aan leveranciers en het stilliggende uitleveringsproces richting 

cliënten vlot gaan trekken. De additionele financiering is in de plaats gekomen van de eerder 

genoemde kapitaalinjectie die was gekoppeld aan de jaarrekening van 2016.  

 

Gefaseerd orders uit leveren 

De afgelopen periode hebben wij reeds voorbereidingen getroffen om alle openstaande 

orders op een gefaseerde en gecontroleerde manier op te kunnen pakken. We hebben voor 

elke vestiging een totaal overzicht gemaakt welke hulpmiddelen en/of onderdelen voor 

welke cliënten zijn besteld en momenteel nog niet zijn geleverd. De vestigingsleider zal in 

overleg met u door deze lijst lopen en prioritering aanbrengen in het uitleveren van orders. 

We kijken hierbij uiteraard allereerst naar cliënten die zich in een kritieke situatie bevinden. 

Vervolgens zullen we gefaseerd onze achterstand gaan wegwerken. We trekken hierbij graag 

samen met u op. De vestigingsleider zal contact met u opnemen. 

 

Herstructurering als basis voor een stabiele toekomst 

Bovenstaande acties zijn korte termijn acties gericht op de actuele situatie. We hebben de 

afgelopen maand eveneens gekeken naar de langere termijn om ook naar de toekomst toe 

stabiliteit en continuïteit te kunnen realiseren. In nauw overleg met financiële experts wordt 

er de komende tijd gewerkt aan een structurele oplossing. Het is uiteraard ons streven om dit 

traject zo spoedig mogelijk af te ronden zodat we u weer de dienstverlening kunnen bieden 

die u van ons mag verwachten. 

 

 

 

 



 

 

Jaarrekening 2016, 2017, 2018 

Zoals hierboven reeds gemeld, is de additionele financiering losgetrokken van de 

jaarrekening 2016. We verwachten dat deze jaarrekening spoedig wordt opgeleverd. De 

voorlopige jaarrekeningen voor 2017 en 2018 zijn inmiddels gedeponeerd.  

 

Ik begrijp dat u al enige tijd op dit bericht zat te wachten en wil u danken voor uw 

vertrouwen in ons. Ook wij hadden deze situatie graag veel eerder willen keren, maar helaas 

liet de complexiteit van de situatie dit niet eerder toe. Desondanks ben ik blij dat we nu 

eindelijk vooruit kunnen gaan bewegen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Ernst Dijkstra 

Algemeen Directeur Hulpmiddelencentrum 


