
SeniorDienst: Sociale dienstverlening voor senioren 
Een mooie hoge leeftijd maakt het leven niet altijd gemakkelijker. Misschien slaagt u er niet meer in om alles zelfstandig te 
doen. Daarom biedt SeniorDienst u een steuntje in de rug waardoor uw kwaliteit van leven optimaal blijft en u langer zelf-
standig thuis kunt blijven wonen. Onze professionele mantelzorgers bieden praktische ondersteuning en begeleiding in het 
alledaagse leven. We zijn sociaal en maatschappelijk ingesteld en werken lokaal vanuit vele regio’s in Nederland. Tenslotte 
doen we dat met tarieven tegen een lage kostprijs zodat onze assistentie voor iedereen bereikbaar is.  
Senioren worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen zorg. De senior die zo lang mogelijk thuis wil blijven 
wonen, moet zijn eigen ondersteuning regelen. Als hij daar niet 
in slaagt in zijn directe omgeving of zijn directe omgeving kan 
niet alle ondersteuning leveren dan kan hij ons inschakelen 
voor een extra steuntje in de rug. 
 
SeniorDienst levert de professionele mantelzorg die senioren 
ondersteunt bij hun dagelijkse activiteiten. Het kan gaan over 
eenvoudige zaken die regelmatig voorkomen of om incidentele 
hulp die af en toe nodig is. Onze medewerkers regelen vervoer, 
begeleiden de senior naar de huisarts, doen de boodschappen 
en drinken samen een kop koffie.  
 
Iedere senior, familie of elke verwijzer kan zich aanmelden bij 
SeniorDienst. Hierna volgt een persoonlijk intakegesprek door de regionale coördinator. Tijdens dit intakegesprek worden de 
wensen van de senior en zijn familie in kaart gebracht. Daarnaast worden de gegevens genoteerd van belangrijke personen in 
het leven van de senior, zoals kinderen, kleinkinderen en huisarts. 
Vervolgens gaat de coördinator op zoek naar de mantelzorger die het beste bij de senior past. Zo krijgt de senior straks 
steeds te maken met één vertrouwd gezicht. SeniorDienst biedt de hulp die nodig is. Dat betekent dat senioren incidenteel 
ondersteuning kunnen krijgen voor 2 uur, voor een dagdeel of voor 24 uur. Maar ook wekelijkse of dagelijkse hulp of begelei-
ding is mogelijk. De situatie bepaalt de duur en de frequentie van de ondersteuning. Bij de een gaat het om een wandeling of 
een bezoek aan de arts. Bij de ander om dagelijkse hulp bij het opstaan of een praatje bij de koffie. Alles is mogelijk. Onze  
medewerkers verzorgen zelfs slaapdiensten.  
 

Hoe ondersteunt SeniorDienst? 
We geven advies, hulp en begeleiding bij de meest uiteenlopende zaken, incidenteel of voor langere tijd. Zodoende kunt u 
langer zelfstandig thuis blijven wonen en belast u geen mensen in uw omgeving. Om er enkele te noemen:  
-  Bezoek aan uw arts of fysiotherapeut    -  Begeleiding naar het ziekenhuis 
-  Het gebruik van maaltijden     - Vervoer naar familie 
-  Activiteiten in huis zoals planten verzorgen, koken, afwassen -  Voorlezen 
-  Wandelen, uitgaan of gezelschap houden   -  Slaap- en waakdiensten 
-  Voor- en nazorg bij ziekenhuisopname   -  Een luisterend oor 
-  Behandelen van de post of administratie   -  Persoonlijke verzorging 
-  Klussen in en om het huis     -  Tuinonderhoud 
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies en informatie over bestaande voorzieningen en mogelijkheden. Onze medewer-
kers kunnen u verzorgen maar zijn niet bevoegd tot het uitvoeren van verpleegkundige handelingen maar we kunnen wel 
bemiddelen als u dit type zorg nodig heeft.  
 

Één vertrouwd gezicht 
We horen te vaak tegenwoordig dat een senior talloze gezichten in huis krijgt voor alle hulp die nodig is. Dit geeft veel onrust 
en weinig vertrouwen. SeniorDienst levert u één vast gezicht en mocht u veel hulp nodig hebben een vast team van gezich-
ten. Zodoende kunt u een echte band opbouwen met uw ondersteuners en weten uw ondersteuners wat u prettig vindt. 

We werken uitsluitend met mensen die hart hebben voor senioren. Ze weten hoe ze 
senioren kunnen ondersteunen en hebben een goede uitstraling. Het merendeel van 
de medewerkers is van jonge en middelbare leeftijd en zijn oprecht gemotiveerd om 
iets bij te dragen aan de maatschappij. Ze zijn bij SeniorDienst in dienst. Zo zijn onze 
klanten verzekerd van continuïteit.  
 
Tenslotte is iedere medewerker in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, 
afgegeven door het Ministerie van Justitie. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn 
kernwaarden voor ons. U kunt met een gerust hart terecht bij onze medewerkers 
voor de grote en kleine dingen in het leven. Soms wordt het leven hierdoor gemakke-
lijker maar altijd aangenamer. 
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Familie ontlast 
U kunt SeniorDienst ook inschakelen ter ondersteuning van uw vader of moeder. Heeft u een druk leven, bent u ver weg van 
uw ouders woonachtig of wilt u er zeker van zijn dat uw vader of moeder niets te kort komt? In dat geval is het fijn te weten 
dat uw ouders in goede handen zijn en een aanspreekpunt hebben waar zij terecht kunnen voor alle hulp en comfort die zij 

wensen in hun leven. Bovendien kunnen ze op deze wijze veel langer in de thuissi-
tuatie blijven wonen. 
SeniorDienst zorgt voor de alledaagse ondersteuning zodat uw ouders een com-
fortabel leven leiden en tijd overhouden voor de leuke dingen. Daarnaast kunt u 
zich, wanneer u zelf een bezoek brengt aan uw ouders, richten op elkaar in plaats 
van hulp te bieden. SeniorDienst levert alle diensten op maat en zorgt voor een 
hulp naar de wens van uw vader en/of moeder. Zo weet u zeker dat de aanwezig-
heid van de hulp ook voor uw ouders plezierig is. Een klik van beide kanten is een 
belangrijk kenmerk van onze diensten. Wij streven er naar een vaste hulp te leve-
ren zodat een vertrouwensband ontstaat. Uw ouders kunnen op ieder gewenst 
moment met een telefoontje of email al onze diensten aanvragen. Ditzelfde geldt 
natuurlijk voor u. Als zoon of dochter kunt u eveneens telefonisch of per email 
diensten aanvragen die wij vervolgens eenvoudig aan uw ouders leveren.  
 

Goedemorgen / Goedenavond service 
SeniorDienst kent ook begeleiding en hulp op afstand. Zo is er de goedemorgen / goedenavond service waarbij we dagelijks 
of wekelijks op een afgesproken tijdstip even contact hebben via de telefoon of met beeldbellen om te zien of alles in orde is 
en of we nog wat voor u kunnen betekenen. Maar ook kunt ons via een oproepsysteem altijd bereiken als het nodig is 24 uur 
per dag. 
 

Vervoer op maat 
Uw vervoer wordt naarmate u een steeds mooiere leeftijd bereikt vaak moeilijker. Soms heeft u nog een eigen auto soms 
niet meer. We kunnen u ook hierin ondersteunen. Onze professionele mantelzorger rijdt u in uw eigen auto of u kunt meerij-
den in de auto van onze professionele mantelzorger. 
Hiermee kunt u blijven doen wat u wilt, familiebezoek, uw favoriete 
winkel etc. Maar ook een bezoek aan het ziekenhuis, waarbij u niet een 
uur hoeft te wachten op de regiotaxi. Allemaal onder begeleiding van uw 
vertrouwde gezicht. Wanneer u uiteindelijk alleen met bijvoorbeeld een 
rolstoelbus kan worden vervoerd, kunnen we ook daar met u meegaan.  
 

Eenmalige ondersteuning kan ook 
SeniorDienst zorgt vaak voor een oplossing op de lange termijn bij 
senioren. Echter kunt u ons ook inzetten voor een eenmalige ondersteu-
ning. Stel u moet een keer naar het ziekenhuis en niemand uit uw directe 
omgeving heeft de tijd. Tegelijkertijd heeft u wel wat ondersteuning 
nodig en is een taxi alleen niet voldoende, dan kan een professionele 
mantelzorger van SeniorDienst met u meegaan.  Of u heeft een familie reünie, maar u wilt de familie niet tot last zijn, ook 
dan kan onze medewerker met u meegaan en u ondersteunen.  
 

Maatschappelijke organisatie, maatschappelijke tarieven 
SeniorDienst is een maatschappelijke organisatie met als doel het ondersteunen van senioren in hun dagelijks leven, zodat 
men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Deze doelstelling komt alleen binnen handbereik als we tarieven hanteren 
die voor iedere senior betaalbaar zijn. SeniorDienst is de goedkoopste aanbieder op de markt met eigen medewerkers in 
dienst. Dat betekent dat onze klanten – ook tegen onze aantrekkelijke tarieven – kunnen rekenen op medewerkers die pro-
fessioneel zijn, met overtuiging werken en graag voor senioren zorgen. 
Ons uurtarief is € 22,50 per uur incl. 21% btw. Slaapdiensten leveren we vanaf € 150,00 per nacht incl. 21% btw. Hiernaast 
heeft u ook de mogelijkheid, dit is geen verplichting, om lid te worden van onze organisatie. Een lidmaatschap betekent dat 
een cliënt ingeschreven staat bij SeniorDienst en te allen tijde informatie kan inwinnen, ergo gebruik kan maken van de 
kennis en kunde van onze deskundigen. Uiteraard ook zonder diensten af te nemen. Leden ontvangen elk kwartaal een 
nieuwsbrief met informatie en wetenswaardigheden. Voor klanten met een lidmaatschap geldt een korting van 2,5% op alle 
uurtarieven. 
Een lidmaatschap kan ook worden afgesloten met het oog op de toekomst als garantie. Het lidmaatschap is €  120,- per jaar 
incl. 21% btw.  Onze coördinatoren begeleiden u ook graag bij de aanvraag van een PGB. Voor grotere wooneenheden, 
verzorg- of verpleegcentra zijn collectieve lidmaatschappen mogelijk. Tenslotte bieden we indien gewenst een automatische 
incasso. We ondersteunen vaak senioren in de laatste fase van hun leven, kinderen en familie weten dat ze in goede handen 
zijn. We bouwen vertrouwen en zijn er altijd als het nodig is. Dat is eigenlijk niet in geld uit te drukken.  
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