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Axxicom nieuwe aanbieder huishoudelijk hulp in Amstelveen en 
Aalsmeer 
 

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben Axxicom gecontracteerd als een van 
de aanbieders voor hulp in het huishouden. Een mooie opdracht die naadloos aansluit 
bij de visie en ambities van Axxicom. 

 
Daar waar in veel gemeenten prijs een belangrijke rol speelt in aanbestedingen voor hulp in 
de huishouding, hebben de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer gekozen voor een andere 
insteek. Deze gemeenten verkozen in hun aanbesteding kwaliteit boven prijs. Axxicom is hier 
een groot voorstander van.  
 
Daarnaast is in Amstelveen gekozen voor een wijkgerichte insteek waarbij de gemeente is 
verdeeld in vier percelen en er één aanbieder per perceel is gecontracteerd. Axxicom levert 
vanaf 2016 hulp in de wijken Randwijck, Patrimonium, Elsrijk-West, Elsrijk-Oost, Stadshart 
en Uilenstede en Kronenburg. In Aalsmeer is er geen perceelindeling, maar zijn drie 
aanbieders voor de gehele gemeente gecontracteerd.  
 
“Naast dat prijs niet doorslaggevend was, spreekt ook de wijkgerichte inkoop van de 
gemeente Amstelveel ons erg aan”, zegt Simone Schraepler, algemeen directeur van 
Axxicom. “Axxicom heeft onlangs een nieuwe visie ontwikkeld, waarin wij ons profileren als 
een wijkgerichte aanbieder met een prominentere rol in de zorgketen. Hierbij zoeken wij 
aansluiting bij informele hulpverleners, maar ook aanbieders van zwaardere vormen van 
ondersteuning. Door actief samen te werken kunnen wij beter hulpverlening bieden. De 
overeenkomst in de gemeenten sluit hier uitstekend bij aan.” 
 
 
Noot voor de redactie:          

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Facilicom Services Group 
Wilco van Doorn 

Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel.:  010 - 298 1271 

Mobiel: 06 – 11 39 30 23 
E-mail: wvdoorn@facilicom.nl 
 

Over Faciliom 
Facilicom Services Group is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten en kan u als 
opdrachtgever alle facilitaire zorg uit handen nemen. We zijn groot geworden met efficiënte inzet van mensen, integratie van 

taken en resultaatgericht werken. Die competenties willen we nu toevoegen aan de zorg, de dienstverlening en het sociale 
domein.  
 

 
 
 

mailto:wvdoorn@facilicom.nl

