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Voor het welzijn 
van uw bewoners

Senior Service biedt verpleeghuizen extra ondersteuning 

om het welzijn van bewoners te verbeteren. Een extra 

paar handen in de huiskamer, meer persoonlijke aandacht, 

nachtzorg en begeleid vervoer naar afspraken buiten het 

verpleeghuis. Zodoende creëren we samen een prettige 

leefomgeving waar bewoners zich sneller op hun gemak 

voelen en meer zingeving en levensgeluk  ervaren.



Onze toegevoegde waarde

Onze medewerkers hebben bij voorkeur een achtergrond in 

de zorg, zijn bij ons in dienst en binnen 24 uur flexibel inzet-

baar. Bij verzuim verzorgen wij de vervanging en ontzorgen wij 

de opdrachtgever van HR-taken.



Over ons

Senior Service bestaat sinds 1995 en heeft daarmee de 

meeste ervaring in Nederland met het ondersteunen van 

senioren in hun thuissituatie en in een verpleeghuis. Onze 

ondersteuning begint al vanaf 2 uur aaneengesloten per 

week tot 24 uur per dag. Vertrouwen en herkenning zijn 

erg belangrijk voor senioren. Zo zorgen wij, afhankelijk van 

de behoefte, voor één of meerdere vaste gezichten. In de 

praktijk zijn onze medewerkers met name aanwezig op de 

momenten dat de verpleging handen tekort komt.

In deze brochure leest u in het kort over de ondersteuning 

die wij kunnen bieden.

     Senior Service 
heeft al méér dan 
25 jaar ervaring ”



Maaltijdondersteuning

Voor, tijdens en na de maaltijd zijn een extra paar handen vaak meer 

dan gewenst. Onze medewerker helpt bij het (voor)bereiden van 

de maaltijd, dekt de tafel en ondersteunt de bewoners tijdens de 

maaltijd.

www.seniorservice.nl/huiskamerbegeleiding



Ontspanning en plezier

Vermaak is belangrijk voor het welbevinden van uw bewoners.

Onze medewerker organiseert graag bekende spelletjes en betrekt, 

de bewoners die dit willen, hierbij.



Persoonlijke aandacht

De ene persoon heeft soms meer aandacht nodig dan de andere. 

Onze ondersteuning maakt het mogelijk om meer persoonlijke 

aandacht te bieden aan de bewoner.

www.seniorservice.nl/huiskamerbegeleiding



Rust en gemak

De sfeer in een huiskamer verandert snel wanneer er onrust heerst. 

Onze medewerker reageert snel en adequaat, zodat bewoners zich op 

hun gemak voelen waardoor de rust bewaard blijft.



Begeleid vervoer

Onze medewerkers begeleiden bewoners van verpleeghuizen naar 

een ziekenhuisbezoek of een andere afspraak buiten de deur.  

De medewerker haalt de bewoner op, gaat mee naar de afspraak 

en maakt hiervan een schriftelijk verslag.

www.seniorservice.nl/huiskamerbegeleiding



Nachtzorg: Slaap- en 
waakdiensten

Bij onrust of ziekte van een bewoner kan extra inzet voor 

nachtzorg nodig zijn. Onze medewerker is aanwezig op de afdeling 

ter ondersteuning van de verpleging en bewaart de nachtrust van de 

overige bewoners.



Fijn 
voor
elkaar



Samenwerken
In heel Nederland werkt Senior Service al samen met verschillende 

verpleeghuizen om het welzijn van hun bewoners te verbeteren. Extra 

ondersteuning van onze medewerker kan een uitstekende oplossing 

zijn voor de verpleging die vaak handen tekort komt en daarmee ook 

voor de bewoners van het verpleeghuis. Bij Senior Service kunt u 

rekenen op invulling binnen enkele uren met vaste gezichten die voor 

2 uur per week tot 24 uur per dag in te schakelen zijn.



“Senior Service is betrokken bij een van onze bewoners op Woonzorg-
centrum Noorderkroon in Den Bosch. Deze dame ervaart de bezoeken 
van haar vaste medewerkster als zeer positief.”

Roos  -  Den Bosch

Betrokken
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“Onze ervaring is erg positief. De contactpersoon denkt altijd goed 
met ons mee en meestal wordt er vrij direct een oplossing gevonden. 
Ook is het heel prettig communiceren, deskundigheid en flexibiliteit 
ervaren we als we met Senior Service contacten.”

Lieke  -  Groningen

Erg positief!
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Persoonlijke 
ervaringen van 
onze cliënten.



“Zeer prettig overleggen, persoonlijk. Korte lijntjes. Daardoor zijn de 
afspraken snel geregeld. Goed en prettig personeel.”

Irma  -  Bennekom

Zeer prettig en persoonlijk
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“Senior Service biedt oplossingen in de zorg voor mijn moeder, die er-
gens anders niet, moeilijk of onbetaalbaar te vinden zijn. Al twee jaar 
doe ik nooit tevergeefs een beroep op de mensen van Senior Service. 
Zij maken het mogelijk dat wij als familie en mantelzorgers de zorg voor 
mijn moeder kunnen volhouden, en het belangrijkste: dat zij daardoor 
thuis kan blijven wonen. Haar grootste wens!”

Ineke  -  Heerhugowaard

Haar grootste wens!
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“Prima organisatie, liefdevolle hulpverlening. In alles bereid om het de 
persoon naar de zin te maken. We hopen van harte dat veel mensen er 
baat bij hebben.”

Willem  -  Apeldoorn

Liefdevolle hulpverlening
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Wij staan altijd 
voor u klaar.

Anneke van Wijk
Accountmanager
06 - 309 81 644
avanwijk@seniorservice.nl

Gezondheidscentrum de Dennenkamp
Gen. Urquhartlaan 18-P
6861 GG Oosterbeek

026 - 333 7432
info@seniorservice.nl
www.seniorservice.nl

AGB-code PGB WMO/ZVW: 98099548
AGB-code PGB WLZ: 41418097

Administratie/HR/Media
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam

Tel.: 010 - 433 0745

Het is ook mogelijk om direct een afspraak te 
maken voor een kennismakingsgesprek bij u op 
locatie of een vrijblijvende offerte op maat aan 
te vragen.


