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Axxicom zet medewerkers en ouderen in Rhenen in het zonnetje 

 
Donderdag 12 januari organiseerde Axxicom een verwenmiddag voor haar klanten en 
medewerkers in het Trefpunt in Rhenen. Een groot succes met veel enthousiaste reacties. Deze 
middag werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal lokale ondernemers. Dus voor en 
door Rhenen.  
 
Axxicom is in Rhenen al jaren één van de aanbieders van hulp bij het huishouden. ‘Wij realiseren ons 
dat het zwaar werk is maar ook dat onze klanten soms wat extra aandacht nodig hebben. Daarom 
organiseerde Axxicom een Nieuwjaarsmiddag waarin wij zowel klanten als medewerkers extra in het 
zonnetje hebben gezet’, licht Jasper van de Lagemaat, projectmedewerker van Axxicom toe. ‘Het was 
een erg leuke middag met heel veel enthousiaste reacties. Zo heeft een schoonheidssalon de gasten 
extra laten stralen. Daarnaast viel ook de bingo goed in de smaak, iedereen was vastberaden om één 
van de mooie prijzen mee naar huis te nemen.’  
 
De gedachte van Axxicom is om lokale initiatieven en ondernemerschap met elkaar te verbinden. Een 
groot aantal lokale ondernemers was bereid om lokale producten te sponsoren die golden als prijzen 
voor de bingo. Bakkerij de Greef was bereid om kosteloos een lunch te organiseren voor de ouderen. 
Met dit mooie initiatief is het ondernemerschap van Rhenen ingezet om deze gezellige middag mogelijk 
te maken. Axxicom Thuishulp dankt haar klanten voor de gezelligheid.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Axxicom Thuishulp 
Babette Sarlet, manager corporate communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel: 0611393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: www.axxicom.nl 
 
Over Axxicom Thuishulp 
Axxicom Thuishulp verzorgt in meer dan 100 gemeenten en aan 6000 huishoudens de huishoudelijke hulp voor mensen met een Wmo-
beschikking of een PGB. De organisatie is gecertificeerd met PSO-ladder 3, is landelijk actief en levert sinds 2006 met veel succes 
professionele hulp bij het huishouden. Axxicom Thuishulp is een erkend leerbedrijf en leidt zijn mensen zelf op, waardoor het een hoge 
kwaliteit en betrouwbaarheid kan garanderen. Axxicom Thuishulp maakt onderdeel uit van Incluzio. 
 

http://www.axxicom.nl/

