
Uniek 

P4Work  (spreek uit: Pay for Work) - Hulp in de huis-
houding richt zich op het aanbieden van huishoudelijke 
hulp bij particulieren. Dat doen we in nauwe samen-
werking met PIBLW-Reïntegratie.  
PIBLW-Reïntegratie werkt al sinds 1991 voor de ge-
meente Hulst. En dat tot volle tevredenheid.    

Onze contactpersonen spreken duidelijk met u af hoe  
u uw ondersteuning wilt hebben. Op welke dag en   
welke werkzaamheden. Dit spreken zij door met de 
huishoudelijk hulpen, zodat die weten wat er wordt 
verwacht. Ook regelen zij bijvoorbeeld de vervanging 
wanneer dat nodig is en wanneer u dat wilt. 

Onze huishoudelijke hulpen zijn betrokken bij u als 
hulpvrager. We zorgen ervoor dat al onze hulpen     
voldoende zijn geschoold en werken volgens de      
voorschriften, maar ook dat zij niet vergeten naar u     
te luisteren.   

P4Work werkt samen met de gemeente Hulst en de 
stichting Hulst voor Elkaar, binnen én buiten de WMO! 

Voor meer informatie of andere vragen neem gerust 

contact met ons op! 

U bent altijd welkom voor een vrijblijvend gesprek 

 

Hulst: 

Tel: 06 100 414 95 

E-mail: info@p4work.nl 

Contactpersonen: Janet de Reuver 

                                                                              Jeanette Vermast 

 

Hoofdkantoor: 

Tel: 0115-610905 

E-mail: info@p4work.nl 

Website: www.p4work.nl 

Bezoekadres 

 

Tabakstraat 22 

4561 HW Hulst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O n z e  l o c a t i e s  

Hulp in de huishouding 

Uw 
professionele 
huishoudhulp 

in de gemeente 
Hulst 

werkt nauw samen met: 



Huishoudelijke hulp. 

Iedereen die tijdelijk of langdurig ondersteuning kan 
gebruiken op het gebied van het huishoudelijk werk, 
kan bij P4Work terecht.  

 

Indien u een WMO-indicatie hebt, regelen wij de beta-
ling met de gemeente. U betaalt via het CAK wel een 
eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, wordt door het CAK 
berekend. 

 

Maar ook als u geen WMO-indicatie heeft of daar geen 
gebruik van wilt maken, dan kunt u bij P4Work terecht. 
Tegen laag tarief! U betaalt dan direct aan P4Work. 

 
Voordat de huishoudelijke hulp bij u thuis komt, heeft 
u eerst een gesprek met onze coördinator. Die spreekt 
met u af wanneer het u het beste uitkomt. Ook kunt u 
zelf aangeven welke werkzaamheden u het meest be-
langrijk vindt.  Het is tenslotte uw huis en wij komen 
om u te helpen., dus bepaalt u wat er moet worden 
gedaan. 

 

En onze huishoudhulp komt  altijd eerst op proef.        
Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat het goed 
klikt tussen u en uw hulp. Pas als u tevreden bent, 
wordt het uw vaste hulp. 

 

Alles op het gebied van huishoudelijk werk kan worden 
gedaan. Van het netjes schoonmaken van alle ruimten 
in uw woning tot en met het verzorgen van uw was en 
strijk.  Alles is mogelijk binnen de tijd die de huishoud-
hulp heeft.  

“U krijgt uw vaste 

huishoudhulp!            
Alleen als deze ziek is of een 

dagje vrij heeft, zorgen we voor 

vervanging” 

Regio 
P4Work werkt uitsluitend met mensen uit uw regio.      

Woont u in Clinge, Heikant, Vogelwaarde, Graauw of een 

andere dorpskern van de gemeente Hulst, dan zoeken wij  

een hulp die bij u in de buurt woont.                                        

Dat is wel zo gemakkelijk.  

Een ander voordeel daarvan is dat uw huishoudhulp uw    

omgeving kent en daarover met u kan praten!  Dat maakt  

het toch allemaal wat vertrouwder. 

Kwaliteit 

P4Work hanteert hoge kwaliteitsnormen.  De klant is bij ons 

nog echt koning. De huishoudhulp werkt in uw opdracht en 

dat betekent dat u veel invloed kunt uitoefenen op hoe en 

wat er gedaan wordt. Maar  voorop staat daarbij wel dat het 

kwalitatief  en qua veiligheid aan de normen moet voldoen. 

Hygiëne en veiligheid zijn van het hoogste belang. 

 

P4Work selecteert de medewerkers nauwkeurig. Elke huis-

houdhulp moet betrouwbaar zijn, voldoende ervaring heb-

ben, graag willen werken en goed met mensen om kunnen 

gaan. 

 

P4Work controleert continue of de huishoudhulp aan de   

normen voldoet en of u als klant tevreden bent.  

 

Ook leiden wij onze medewerkers zelf op en volgen zij regel-

matig scholing. Dit vinden wij nodig om te zorgen dat ze up-

to-date blijven en  op de hoogte zijn van de nieuwste regels. 

De kwaliteit benadrukken we ook met een professionele uit-

straling. Zie daarvoor ook onze bedrijfskleding! 

De voordelen van P4Work op een rij: 

-Betrouwbaar, ervaren en professioneel 

-onze coördinator heeft eerst een gesprek met u om af 

te spreken hoe de uren worden ingezet; 

-dan stellen wij een huishoudhulp aan u voor , die eerst 

op proef komt. U beslist of u er een klik is of dat u liever 

iemand anders heeft; 

-als u tevreden bent wordt dit uw vaste huishoudhulp. 

Alleen bij ziekte of verlof komt er iemand anders, als u 

dat wilt tenminste; 

-al onze huishoudhulpen zijn ervaren en betrouwbaar en 

komen uit de buurt; 

-al onze klanten zijn zeer tevreden over hun hulp; 

-P4Work is dagelijks bereikbaar en het kantoor is in 

Hulst 

-P4Work luistert echt naar uw wensen! 

De scores van PIBLW-Reïntegratie en P4Work zijn   

hoger dan gemiddeld.   

Klanten beoordelen ons met maar liefst een 8,7. 

Kies voor:              
 

 

Dan kiest u voor de beste! 


