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Axxicom gaat weer hulp bij huishouden leveren Oosterhout 

De gemeente Oosterhout heeft haar beleid aangepast en besloten hulp bij het huishouden weer 

aan te bieden aan de 1.500 mensen die geen hulp via de gemeente ontvingen. Hiervoor heeft de 

gemeente inmiddels contracten afgesloten met diverse aanbieders. 

 

‘Tot 2015 had Axxicom een groot aantal klanten in Oosterhout’, vertelt manager markt & ontwikkeling 

van Axxicom Wouter Poels. ‘Maar doordat de gemeente deze voorziening heeft afgeschaft was het 

bedrijf genoodzaakt te stoppen. Axxicom is blij met dit besluit en is nu door de gemeente opnieuw 

gecontracteerd om hulp te mogen leveren. Het voelt goed dat er weer zorg komt voor deze mensen. Dit 

biedt ons de kans om onze dienstverlening weer op te starten.’ 

 

De komende weken worden mensen die geen hulp ontvingen door de gemeente geïnformeerd. Deze 

klanten kunnen opnieuw aanspraak maken op hun indicatie en hiervoor één van de gecontracteerde 

aanbieders kiezen. De raad heeft besloten dat alle 1.500 Oosterhouters die anderhalf jaar geen hulp 

ontvingen, financieel gecompenseerd worden. Ook klanten die eerder geen hulp ontvingen, maar nu 

wel aanspraak willen maken, kunnen zich bij de gemeente melden voor een indicatie. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Axxicom Thuishulp 
Babette Sarlet, manager corporate communicatie 
Karel Doormanw eg 4 

3115 JD Schiedam 
Tel: 06 - 11393024 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl 
Website: w ww.axxicomthuishulp.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 gecertif iceerd 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, w aardoor het  een hoge 
kw aliteit en betrouw baarheid kan garanderen. Axxicom Thuishulp maakt onderdeel uit van Incluzio. 
 

http://www.axxicomthuishulp.nl/

