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Verlieslatende regio West Maas en Waal noopt Axxicom 
Thuishulp tot treffen van maatregelen 
 
Axxicom heeft in de gemeente West Maas en Waal ontslag aangevraagd voor vijf van haar 
medewerkers. Oorzaak van het ontslag is de nieuwe werkwijze die de gemeente enkele jaren 
geleden heeft ingevoerd. Hierbij is niet het aantal zorguren maar een schoon en leefbaar huis 
leidend. Met de overgang naar de nieuwe werkwijze ging ook een bezuiniging gepaard.  
 
Als gevolg van de nieuwe werkwijze heeft Axxicom te weinig werk voor het aantal medewerkers dat zij 
in de gemeente West Maas en Waal in dienst heeft. In de afgelopen jaren heeft Axxicom, samen met 
de gemeente, gezocht naar manieren om toch voldoende werk te krijgen, zodat geen ontslag hoeft te 
worden aangevraagd. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid, zodat er nu voor Axxicom 
geen andere mogelijkheid rest dan voor 5 medewerkers ontslag aan te vragen. 
 
Diana Edelman-Haak, manager bij Axxicom, benadrukt dat deze maatregel niets te maken heeft met 
de kwaliteit van de dienstverlening. “Wij hebben in deze regio enorm bevlogen medewerkers die zich 
al jaren dagelijks inzetten om onze klanten die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Hierdoor 
kunnen deze mensen in hun eigen leefomgeving blijven functioneren. Daar ben ik onwijs trots op. Het 
voelt dan ook enorm wrang dat wij deze maatregel moeten treffen. Maar na meerdere jaren in deze 
regio verlieslatend te hebben gewerkt doordat we mensen loon moeten betalen terwijl er geen werk 
tegenover staat, zien we helaas geen andere uitweg”. 
 
Noot voor de redactie:           

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Axxicom Thuishulp 
Wilco van Doorn 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel: 06 11 39 30 23  
E-mail: wvdoorn@facilicom.nl 
Website: www.axxicom.nl 
 
Over Axxicom Thuishulp 
Axxicom Thuishulp verzorgt in een groot aantal gemeenten de huishoudelijke hulp voor mensen met een Wmo-beschikking. 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/

