
Weten dat je er nooit alleen voor staat.
Daarom ben je lid lid van Servicepaspoort.
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Vertrouwde gezichten om je heen. 
Weten dat je er nooit alleen voor staat. 
Mensen in de buurt die je makkelijk om

hulp kunt vragen. Zo kan het leven voelen
als je lid bent van Servicepaspoort.

Servicepaspoort is de ledenorganisatie  
voor gemak, comfort, gezondheid

en zorg in Kennemerland. 

Er zijn veel redenen om lid te zijn.
Eenvoudig hulp inschakelen, ledenvoordeel,

leden ontmoeten leden, een waardevol magazine, 
samen sterk, en actief voor gezondheid.



Vakmensen aan huis
We vinden voor u goede, betrouwbare vakmensen voor klussen in en 
om het huis. Denk aan reparaties, onderhoud, de tuin… Alles wat snel 
en vakkundig moet gebeuren. Als lid krijgt u tot 10% korting.

Persoonsalarmering
Bij nood of bij onraad is er met één druk op de knop iemand die kan 
helpen. Een bekende. Of kies voor professionele alarmopvolging.

Voor al uw vragen
Helpende handen zijn er volop. Voor de maaltijden, boodschappen  
aan huis, het huishouden... Bel gerust met uw vragen. En we hebben 
ook een handige app om zelf te zoeken: ‘Eva van Zorgbalans’ voor  
alle vragen over wonen, welzijn en zorg. 

Eva van Zorgbalans
Download gratis in de appstore en playstore.

Samen bewegen  
Bijvoorbeeld sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut. 
Of een cursus valpreventie. Op www.servicepaspoort.nl ziet u hoe 
veel er kan. Met ledenkorting natuurlijk.

Iemand die er echt voor u is
Servicepaspoort levert ook Particuliere Diensten. Dat is zelfbetaalde 
ondersteuning, begeleiding en zorg. Het wordt o.a. gevraagd in 
zorg-situaties. Maar Particuliere Diensten is ook een uitkomst voor 
gezelligheid en gezelschap, bijvoorbeeld tijdens vakantie van een 
mantelzorger.  

Samen een stem 
Als ledenorganisatie heeft u met Servicepaspoort een stem. Samen 
kunnen we iets voor elkaar krijgen voor welzijn, gezondheid en zorg 
in de omgeving. Scherp inkopen, welzijn organiseren en samenwerken 
met gemeente, leveranciers en organisaties. 

Als prettig leven en wonen  
wat extra’s vraagt, wordt het  
tijd voor Servicepaspoort.

Samen actief voor  
gezondheid, ook  
daarom ben je lid.

SERVICEPASPOORT & WONEN SERVICEPASPOORT & WELZIJN

Gewoon thuis! Dat is veelal de fijnste plek om te zijn. 
Maar met het ouder worden of als de kwetsbaarheid 
toeneemt, is er voor dat ‘thuis’ vaak wat extra’s nodig. 
Servicepaspoort kan helpen om langer te genieten van 
een zelfstandig leven thuis. 

Een actief en gezond leven. Bewegen, leuke 
dingen blijven doen…   Het gaat gemakkelijker 
als je het samen doet. En dan bent u met de 
leden van Servicepaspoort in goed gezelschap.  



De Compaan, de speciale tablet voor ouderen. Om te kunnen  
beeldbellen, makkelijk vragen te stellen…  Kortom altijd in contact.  

Zorgrobots als bijvoorbeeld ‘Tessa’. Tessa is een sprekende  
‘agenda’ die structuur brengt in de dag. Prettige oplossing bij  
geheugenprobemen en dementie.

Dwaaldetectie, om veilig en vrij aan de wandel te kunnen.  
Genieten van de buitenlucht en beweging, maar zonder het risico  
van verdwalen dankzij een kleine GPS-zender.

Geheugensteuntjes als een medicijndispenser om nooit meer  
medicijnen te vergeten. Of een elektronische agenda.

Zorg op afstand zoals een sensor die een seintje geeft als er  
iets niets goed dreigt te gaan.  

Alarmknop, een veilig idee voor als er hulp nodig is, of om direct  
alarm te kunnen slaan bij onraad. Personenalarmering is eenvoudig uit 
te breiden met Servicepaspoort professionele alarmopvolging.

Als u mantelzorger bent
De intensieve zorg voor een partner, familie, of een naaste buur  
(mantelzorg) vraagt veel. Het is belangrijk om dan snel overzicht te  
krijgen en het eerst nodige te regelen. Maaltijden, het huishouden,  
veiligheid, extra hulp… We adviseren graag en helpen kiezen en regelen.

Thuis wonen met een haperend brein
Bij geheugenproblemen is thuis blijven wonen heel goed mogelijk.  
Er zijn drie vragen om in eerste instantie aan te denken. Hoe wordt de 
tijd ingevuld en doorgebracht? Hoe zit het met de veiligheid? En hoe is 
de zorg over meer mensen te verdelen. 

Helpen zoeken - helpen kiezen
In een huis vol zorg wilt u ook de praktische zaken op orde hebben. 
Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, de maaltijdverzorging en de 
was. Zo hebben we bijvoorbeeld een heel handig ‘pakket samengesteld, 
Servicepaspoort Hotel Thuis. Daarmee is in één keer het belangrijkste 
van het huishouden geregeld: maaltijden, boodschappen en de was. 

Slimme 
oplossingen maken 
het leven lichter.

Altijd kunnen bellen  
met een vraag, ook  
daarom ben je lid.

SERVICEPASPOORT & TECHNOLOGIE SERVICEPASPOORT & ZORG

Op het gebied van zorg, ondersteuning en contact 
zijn er veel innovaties die het leven wat lichter kunnen 
maken. We hebben al een aardig ‘winkeltje’ met 
technologische oplossingen en nieuwe manieren van 
werken. En er komen steeds nieuwe oplossingen bij. 

Het kan opeens gebeuren dat er hulp en zorg nodig is. Dan 
is het een prettig idee dat Servicepaspoort voor u klaar staat. 
Servicepaspoort is vanouds geworteld in de zorg. We weten 
de weg, kennen de dienstverleners en zorgprofessionals.  
En met de rekentool weet u snel wat zorg kost en wat  
eventueel kan worden vergoed. 



Denken over nu & later 
Ledenvoordeel  

Leuke ontmoetingen 
Het Servicepaspoort Magazine 

Rekenhulp voor hulp & zorg

Servicepaspoort

Bel maandag – vrijdag 9.00 – 17.00 uur
023 – 8 918 440

Of mail:
info@servicepaspoort.nl

Of kijk op 
www.servicepaspoort.nl

U bent welkom met  
uw vragen bij het team  
van Servicepaspoort
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