Overzicht en korte omschrijving gecontracteerde aanbieders huishoudelijke
ondersteuning
In de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht kunt u huishoudelijke
ondersteuning ontvangen als zorg in natura. Hiervoor kunt u een keuze maken uit de
gecontracteerde aanbieders. Bij elke aanbieder treft u de website aan en een
telefoonnummer waar u meer informatie kunt krijgen over de aanbieder.
Actief Zorg
Actief Zorg biedt als jonge, snel groeiende thuiszorgorganisatie verzorging, verpleging en
hulp in de huishouding. Hierbij staan drie kernwaarden voor ons hoog in het vaandel:
persoonlijk, dichtbij en samen.
Uw welzijn en dat van onze medewerker staan centraal. Alleen met persoonlijke aandacht
van alle betrokkenen kunnen we met elkaar passende en betaalbare zorg haalbaar maken.
Nu en in de toekomst.
Die zorg organiseren wij door te werken in kleine teams in de wijk, dichtbij u. Hierdoor staan
wij dichtbij uw zorgnetwerk. Als aanspreekpunt voor de mantelzorger, familie en huisarts
kunnen wij direct inspelen op veranderende omstandigheden.
Actief Zorg ondersteunt mensen met als hoofddoel zelfstandigheid. Dit kunnen wij alleen
bereiken samen met onze cliënten, samen met ons team en samen met andere
hulpverleners.
www.actiefzorg.nl ; telefoonnummer 088-7508200
Axxicom Uw huishouden is onze uitdaging
Wij bieden u de hulp bij het huishouden die u nodig heeft. Axxicom is een grote landelijke
organisatie die in de loop van de jaren veel ervaring heeft opgedaan in het bieden van
ondersteuning bij u thuis. Hierbij kunt u denken aan schoonmaken, ramen zemen,
stofzuigen, het verzorgen van de was, boodschappen doen, of het organiseren van het
huishouden. U stemt met uw huishoudelijke hulp af welke taken u zelf kunt uitvoeren en
welke taken de huishoudelijke hulp van u overneemt. Axxicom levert zo precies de
ondersteuning die u nodig heeft. Doordat wij niet met wachtlijsten werken hoeft u bij Axxicom
nooit lang te wachten op ondersteuning. Axxicom vindt het belangrijk dat u zich vertrouwd
voelt bij uw huishoudelijke hulp. Wij geven u 'klikgarantie'. Is er geen klik? Dan bespreken wij
dit en gaan wij op zoek naar een medewerker die beter bij u past.
www.axxicom.nl ; telefoonnummer 0900-9252 (lokaal tarief)
Privazorg, Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt
Steeds meer mensen hebben thuiszorg nodig. De reden daarvan en de aard van de zorg
verschilt per persoon. Maar voor iedereen geldt dat men zelf wil uitmaken hoe het thuis
allemaal reilt en zeilt. Privazorg werkt volgens een klantgerichte thuiszorgformule waarbij u
zelf bepaalt door wie en wanneer de nodige zorg wordt gerealiseerd. De zorg wordt verleend
door zelfstandige zorgverleners en u beslist zelf door wie u geholpen wenst te worden.
Als het huishouden te zwaar wordt, gaat het erom dat er degelijke hulp ingeschakeld wordt.
Zeker wanneer ook nog een heel huishouden draaiende gehouden moet worden. De
thuishulp maakt schoon, doet de was en boodschappen, bereidt het eten en zorgt voor
planten en huisdieren. En als het nodig is, vangt de thuishulp ook gezinsleden op, zodat
thuiskomen gezellig blijft.
www.privazorgwbt.nl ; telefoonnummer 0164-257527

Thuiszorg DAT Voor een onbezorgd gevoel
Thuiszorg DAT is een kleinschalige organisatie die staat voor een persoonlijke benadering
van cliënten. U als cliënt kiest voor de zorginstelling die u zorg biedt. DAT levert zorg op
maat. Iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond, geloofsovertuiging of sekse krijgt zorg in de
thuissituatie aangeboden. Voor ons is ieder mens uniek en heeft eigen behoeften, wensen
en gewoontes. We komen bij cliënten in hun woonomgeving en passen ons daar op aan. Wij
zijn gericht op ondersteunen van de cliënt bij de zelfzorg en bewaken de privacy van de
cliënt.
www.thuiszorgdat.nl ; telefoonnummer 0165-397854
Thuiszorg West-Brabant; Thuiszorg met Aandacht
Al sinds jaar en dag verzorgen wij in West-Brabant hulp bij het huishouden bij klanten thuis.
Onze deskundige medewerkers bieden hulp bij zowel licht als zwaar huishoudelijk werk.
Samen met uw vaste hulp kijkt u naar de best passende invulling van de huishoudelijke
taken. Is uw vaste hulp met vakantie of ziek, dan regelt TWB vervanging. Zo wordt u altijd
goed geholpen!
• U krijgt hulp van een vaste deskundige medewerker uit uw omgeving.
• Samen met uw hulp maakt u afspraken over de huishoudelijke taken.
• Onze medewerkers hebben altijd aandacht voor u en uw persoonlijke wensen.
www.twb.nl ; telefoonnummer 088-5602000
T-zorg Zekerheid van aandacht thuis
U wilt zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Gelukkig kan dat,
ook al kunt u thuis niet alles meer zelf doen. Tzorg helpt u, daar waar nodig, met het
huishouden. Heeft u snel hulp nodig? Dan zorgen we hier voor! Er zijn geen wachtlijsten en
onze medewerkers komen uit de buurt. U krijgt meteen de hulp die u verdient. Onze hulp
komt langs op de dag en tijd die u het beste uitkomt. U krijgt u eigen thuishulp toegewezen.
Als deze medewerker ziek is of verlof heeft, regelen we in overleg met u vervanging.
www.tzorg.nl ; telefoonnummer 088-0025500 (lokaal tarief)

