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Kijk maar naar alle mogelijk heden 
om de zorg te delen.

•  Netwerkondersteuning
•  Hulp bij regeltaken
•  Workshops en cursussen
•  Trainingen voor professionals
•  Informatie, advies en begeleiding
•  Aandacht voor Jonge Mantelzorgers

Geen enkele mantel zorger 
hoeft er alleen voor te staan. 

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
T 023 891 06 10 • info@tandemmantelzorg.nl • www.tandemmantelzorg.nl

Speciaal voor leden 
van Servicepaspoort:

Als u bij een verhuizing 
uw pasje laat zien,
 dan ontvangt u 
5% korting op 

de totale 
verhuisprijs *
*Uitgezonderd verhuisdozen

Bent u toe aan een nieuwe bril?
De Nederlandse Huisopticiens is gespecialiseerd in 
oogzorg aan huis door heel Nederland.
•   Geen voorrijkosten
•   Gratis deskundige oogmeting 

en oogdrukmeting
•    Als lid van Servicepaspoort 

krijgt u 15% korting op  
alle monturen en glazen

•   Skiascopie, objectieve  
oogmeting zonder vraag-  
en antwoordspel (bijvoorbeeld 
bij dementie of afasie)

•   Ruime keuze aan monturen 
en glazen

•   Gratis bijstellen van de bril  
en gratis uitvoeren van  
kleine reparaties

•   Al onze opticiens zijn  
gediplomeerd

•   Aangesloten bij de 
Nederlandse Unie 
van Optiekbedrijven

Voor informatie of een afspraak kunt u bellen naar 0900 - 23 000 23
www.huisopticiens.nl

15%  
KORTING

5%  
KORTING



‘Mevrouw, kunt u mijn hondje vasthouden? Ik moet daar even naar 
binnen. Fijn. Ik ben zo terug.’ Voor ik het wist, stond ik midden op een 
druk plein met een vreemde hond aan mijn hand, van een onbekende 
mevrouw die blijkbaar het volste vertrouwen in me had en erop re-
kende dat ik daar heus nog wel even zou zijn. Het was een lieve hond 
en een leuke mevrouw. 

Ik was het voorval al bijna weer vergeten. Tot we op het werk weer 
eens in gesprek waren over iets waar we ’t vaak over hebben bij Ser-
vicepaspoort: hoe moeilijk het soms lijkt om hulp te vragen, en hoe 
makkelijk dat toch eigenlijk zou moeten zijn.

Het simpele antwoord op die grote vraag zat in het verhaal van die 
dame met haar hondje. Ik zie het zo: zij was op de plek waar altijd ge-
noeg mensen zijn om even hulp te kunnen vragen. En blijkbaar voelde 
het vertrouwd. Gewoon tussen mensen die er ook voor elkaar willen 
zijn. En waarom nou juist die plek? Omdat het midden in de drukte is, 
het stadshart waar alles en iedereen bij elkaar komt. De centrale plek 
waar mensen alles vinden wat ze nodig hebben, en waar je ook in alle 
rust kunt rondsnuffelen. 

Die plek wil Servicepaspoort ook voor u zijn: een ‘plein’ waar je elkaar 
tegenkomt omdat alles er is voor zorg, voor prettig en veilig thuis blij-
ven wonen, voor hulp thuis, alles om gezond en fit te blijven… Eén 
vertrouwde plek waar je er nooit alleen voor staat. Zo zien we Service-
paspoort. En wie wil daar nu niet bij horen!

Saskia Keijzer 
Manager Servicepaspoort

Het vertrouwde plein 
van Servicepaspoort 
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Eigenlijk is het voor iedereen ge-
woon heerlijk gemakkelijk om van 
de diensten van Servicepaspoort 
gebruik te maken. Zodat er tijd en 
energie over blijft voor dingen die 
u belangrijk vindt. In dit bewaar-
exemplaar van Servicepaspoort 
Magazine vindt u uitgebreide 
informatie over onze diensten, 
producten en cursussen, en een 
aantal van onze gemotiveerde 
medewerkers, leveranciers én le-
den stellen zich aan u voor.

Karen Bouwhuis
ACCOUNTMANAGER 
SERVICEPASPOORT:
Sinds 2010 ben ik verantwoorde-
lijk voor het leveranciersbestand. 
Ik voer gesprekken om inzicht 
te krijgen in kwaliteit en bijbe-
horende tarieven. Het is heel be-
langrijk om de meerwaarde van 
Servicepaspoort voortdurend 
onder de aandacht te brengen. 
Toen wij voor de eerste keer de 
Leef- & Beweegbeurs organi-
seerden, vroeg ik aan een aantal 
deelnemers waarom ze lid wa-
ren. Een van hen, toen al redelijk 
op leeftijd, antwoordde: “Eigen-
lijk heb ik het nu nog niet nodig, 
maar het is voor later.” Wij probe-
ren steeds duidelijk te maken dat 
Servicepaspoort altijd handig en 
comfortabel is. Denk bijvoorbeeld 
aan computerhulp, kleine klussen 
aan huis, een beweegcursus, een 
schoonheidsbehandeling en een 
collectieve ziektekostenverzeke-

ring, waarmee je je lidmaatschap 
er jaarlijks direct uit hebt. En le-
den zeggen zelf vaak: “Ik vind 
het zo fijn dat de voorselectie 
van leveranciers al is gedaan. Dat 
geeft mij een veilig en vertrouwd 
gevoel. En dat u naar mij luistert 
en probeert tot oplossingen te ko-
men. Daarom ben ik lid!”’

Thomas Nijk
MEDEWERKER SERVICE-
PASPOORT TECHNOLOGIE:
‘Een van mijn eerste klanten voor 
de Compaan, een tablet voor ou-
deren, was slecht ter been en zat 
aan huis gekluisterd. De Compaan 
was een verrijking voor hem. 
Hij gebruikte hem om spelletjes 
te spelen, nieuws te lezen en 
YouTube-filmpjes van vroeger te 
bekijken. Toen hij aangaf dat de 
Compaan niet meer werkte, ging 
ik bij hem langs. Ik kon echter 
niks vreemds vinden, maar het 
leek alsof alles continu opnieuw 
opstartte. Uiteindelijk kwam de 
aap uit de mouw. Meneer had 
de Compaan laten vallen en de 
omlijsting was losgekomen. Hij 
wilde dit zelf oplossen. Uit zijn 
werkkamer had hij de seconde-
lijm gepakt en de hele Compaan 
ingesmeerd, waaronder de home-
knop, de aan-uitknop en de vo-
lumeknoppen. Je zult begrijpen 
dat het daarna niet meer werkte, 
we hebben er hard om kunnen 
lachen en hij heeft een andere 
Compaan gekregen.’

Yvonne Vervoort
MEDEWERKER SERVICE-
PASPOORT CURSUSBUREAU:
‘Ik vind het uitdagend om samen 
met mensen op zoek te gaan naar 
een passende MBvO-groep (Meer 
Bewegen voor Ouderen). Als de 
match gevonden is, voelen zij zich 
prettig binnen de groep en kun-
nen ze met veel plezier sporten. 
Men voelt zich snel fitter en er 
worden sociale contacten gelegd. 
Het sportuurtje is een moment 
van de week waar deelnemers 
naar uitkijken. Daar doen we het 
voor!! Mijn werk is erg afwis-
selend, veel schakelen en dat is 
mij op het lijf geschreven. Daar 
houd ik van, zo wordt het nooit 
saai. Vooral de vele contacten 
met deelnemers en docenten 
zorgen ervoor dat het levendig 
blijft. Kortom, hoe een werkdag 
eruit zal zien is nooit te voorspel-
len. Maar dat het een leuke dag 
wordt… dat is een ding dat zeker 
is!’

Claudia Bruin 
MEDEWERKER SERVICE-
PASPOORT ALARMERING:
‘Ik werk nu zes jaar op de afdeling 
Alarmering en ga elke dag met 
plezier aan de slag. Mijn werk is 
heel afwisselend. Ik vind het leuk 
om mensen te adviseren over 
hoe ze de persoons-alarmering 
kunnen regelen. Het is best een 
ingewikkeld proces maar het is 
altijd fijn als de klant blij is en er 
vertrouwen in heeft dat het goed 

geregeld is. Wij krijgen niet alleen 
vragen over de alarmering voor-
gelegd, maar ook veel andere pro-
blemen. Soms zijn mensen met 
hun problemen eerder van het 
kastje naar de muur gestuurd. Wij 
als Servicepaspoort doen er dan 
alles aan om de mensen te helpen 
zodat ze bij de juiste organisatie 
of medewerker terechtkomen. 
Kortom, een heel uitdagende en 
verantwoordelijke baan.’

Marieke Stapper
MEDEWERKER SERVICE-
PASPOORT LEDENSERVICE:
‘Wat het werk voor mij zo leuk 
maakt, is dat de mensen die ik 
help zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen, heerlijk op 
hun vertrouwde plek. Wij  zor-
gen ervoor dat vragen snel en 
adequaat beantwoord worden 
en dat er betaalbare oplossingen 
worden aangeboden. We be-
schouwen onszelf graag als “de 
handige buurvrouw”: we denken 
mee en komen met een passend 
antwoord. Ook daardoor biedt 
het lidmaatschap van Servicepas-
poort een belangrijke meerwaar-
de! De mensen zijn erg blij en voe-
len zich gehoord en persoonlijk 
geholpen en dat geeft voldoening. 
Zo kan ik na mijn werk altijd met 
een voldaan gevoel naar huis.’

Het aanbod van het jubilerende Servicepaspoort blijft door de jaren 
heen waardevol. De huidige trend is dat mensen hun zorg steeds 
meer zelf regelen. Patiënten vertrekken na een operatie eerder uit het 
ziekenhuis, mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen en 
opname in een zorginstelling is minder vanzelfsprekend.

{Fotografie} BIEBS KOHNE VON JASKI

HULP EN 
VERTROUWDE 

GEZICHTENSamen sterk met 
Servicepaspoort
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EIn de jaren zestig hadden de kruisvereni-
gingen zo’n 1450 kruisgebouwen verspreid 
over het land. Tot in de jaren tachtig waren 
de verenigingen nog georganiseerd naar po-
litieke of geloofsrichting. Voorbeelden zijn 
het neutrale Groene Kruis, het protestantse 
Oranje-Groene Kruis en het rooms-katholie-
ke Wit-Gele Kruis. De ontzuiling bracht dit 
aantal rond 1980 terug tot ruim tweehon-
derd kruisorganisaties. De meeste kruisver-
enigingen fuseerden met gezinszorginstel-
lingen en gingen werken onder de naam 
thuiszorg. Wijzigingen in de financiering 
van verpleegkundige thuiszorg en huishou-
delijke thuiszorg leidden ertoe dat bepaalde 

Servicepaspoort, dat diensten en services 
levert waarmee gemak en comfort voor 
langer thuis wonen worden geboden, viert zijn 
10-jarig jubileum als onderdeel van Zorgbalans. 
Toch voert de zorg aan huis ruim honderd jaar 
terug in de tijd. Begin 1900 werden de eerste kruis-
verenigingen opgericht. Deze professionele landelijke 
verenigingen gaven voorlichting over de volksgezondheid, 
het bevorderen van hygiëne en het bestrijden van 
epidemieën. Als je lid was, kon je gebruikmaken van 
de aangeboden diensten. Naast voorlichting werd 
wijk-verpleging en gezinszorg geleverd. Ook 
werden verpleegartikelen en hulpmiddelen 
uitgeleend. 

{Tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER
{Fotografie} DE BEELDREDAKTIE, NOORD-HOLLANDS ARCHIEF, 
GEBROEDERS NIESTADT, ZIJPER MUSEUM, JACQUES KLOK, 
ANP FOTOARCHIEF

SERVICEPASPOORT 
 Zorg aan huis, 
hoe het begon

Als een beroep moest worden gedaan op hulp 
van buitenaf wilden ze wel iemand in huis die 
bekend was met hun gewoonten en de han-
den vouwde om te bidden voor het eten. De 
zorg die werd gegeven, was vooral gezins-
zorg. Wij indiceerden deze zorg zelf. Later 
heeft een indicatiebureau dit overgenomen, 
maar sinds een aantal jaren wordt dit weer 
door een wijkverpleegkundige gedaan. Dat is 
fijn. Zij kennen de klanten persoonlijk en kun-
nen goed inschatten aan welke hulp behoefte 
is. In de jaren negentig was het gangbaar om 
twintig uur hulp in de week te verlenen in een 

BEGIN 1900 
eerste kruisverenigingen, 
georganiseerd naar 
geloofs- of politieke
overtuiging

JAREN ‘60 
1450 kruis-
gebouwen over 
het hele land 

1970 
basis voor 
maaltijdservices 
van Kievit

1976 
Mevrouw 
d’Hulst-Dik wordt 
lid (!)

JAREN ‘80
ontzuiling en kruisorganisa-
ties en gezinszorginstellin-
gen fuseren onder de 
naam thuiszorg

1985 – 2010 
Lydia Tangerman 
en Thilda Wijn 
treden in dienst 
bij Katholieke 
Gezinszorg Haarlem

diensten buiten de wettelijke vergoedingen 
vielen. Persoonsalarmering is hiervan een 
goed voorbeeld. Hier begint het verhaal van 
Servicepaspoort. 

Gezinszorg
Lydia Tangerman en Thilda Wijn werkten tus-
sen 1985 en 2010 eerst bij de Katholieke Ge-
zinszorg Haarlem en na fusies bij Zorgbalans/
Servicepaspoort. Beiden stuurden teams aan 
met wijkzorgmedewerkers en ze stonden aan 
de wieg van de diensten en services die Ser-
vicepaspoort inmiddels aanbiedt. Thilda Wijn 
moet lachen als ze terugdenkt aan haar sol-
licitatie. ‘Ze vroegen of ik katholiek was! Daar 
kun je je nu weinig meer bij voorstellen, maar 
in die tijd hechtten klanten veel waarde aan 
medewerkers met een katholieke achtergrond. 

Lydia Tangerman en Thilda Wijn
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gezin met drie of vier kinderen waar moeder 
bijvoorbeeld door ziekte was uitgevallen. De 
gezinshulp zorgde voor het huishouden en de 
kinderen, haalde boodschappen en kookte. In 
Amsterdam was er zelfs aparte thuishulp voor 
eenoudergezinnen. De huishoudelijke hulp 
was nog onderdeel van de gezinszorg.’

Vernieuwing
Weer of geen weer, de gezinshulp ging altijd 
naar de klant, op de fiets of brommer. Lydia 
Tangerman: ‘Als het had gesneeuwd of geijzeld 
bonden de gezinshulpen gewoon ijzers onder 
hun schoenen. Peter Fornier, de directeur van 
Katholieke Gezinszorg Haarlem, bracht ver-
nieuwing in de thuiszorg. Hij was een pionier. 
Hij vond dat de hulp moest aansluiten op de 
gezinssituatie. De behoefte van de klant stond 
centraal. Vanuit die gedachte groeide het be-
sef dat klanten niet alleen op doordeweekse 
dagen tussen negen en vijf zorg nodig hadden, 
maar ook ’s avonds en in het weekend. Als ik 
bereikbaarheidsdienst had, ging mijn koffer 
met lijsten vol namen en adresgegevens van 
klanten mee naar huis.’ Thilda knikt instem-

Volledig hersteld
Thilda vertelt hoe zij als leidinggevende wel-
eens een dienst meeliep. ‘Dan kwam er mid-
den in de nacht een melding binnen van een 
oudere dame die was gestruikeld op weg naar 
het toilet. Ze was op de grond gevallen en had 
via de alarmeringsknop om hulp kunnen vra-
gen. We waren er binnen een half uur. In de 
tussentijd bleef de centrale contact houden 
met mevrouw zodat ze niet het gevoel had al-
leen te zijn. Uiteindelijk is zij met een ambu-
lance opgehaald en naar het ziekenhuis voor 
controle gebracht, omdat ze veel pijn aan haar 
arm en enkel had. Via haar familie – naasten 
worden altijd geïnformeerd – hoorden we la-

mend. ‘Het werkgebied werd groter en na ver-
loop van tijd kwamen de eerste auto’s waarin 
de verzorgende naar klanten reed.’

Persoonsalarmering
De start van persoonsalarmering was een lo-
gisch gevolg van de ontwikkelingen waarbij de 
zelfredzaamheid van mensen werd gestimu-
leerd. Lydia: ‘De alarmering zorgde dat onno-
dige bezoeken door thuiszorg konden worden 
voorkomen. Het systeem werkte eenvoudig. 
De klant die het systeem in huis nam, plaatste 
de telefoon op een apparaat dat verbinding 
kon maken met een centrale. De hoorn van de 
telefoon, in die tijd nog met draaischijf, moest 
wel op de haak blijven liggen, anders werkte 
het apparaat niet. Mensen droegen een han-
ger met drukknop bij zich waarop ze konden 
drukken als ze hulp nodig hadden. Het werkte 
tot een afstand van dertig meter! In het begin 
zag de klant het systeem als een noodzakelijk 
hulpmiddel, zoals een bril of rollator. Geleide-
lijk zijn mensen het gaan zien als onderdeel 
van een totaalpakket van langer thuis wonen 
en zelfstandig zijn.’ 

ter dat ze volledig is hersteld. Geweldig om de 
impact van persoonsalarmering in de praktijk 
te ervaren!’

Compleet zorgpakket
De persoonsalarmering was een van de eerste 
diensten van Servicepaspoort. Het werd niet 
bekostigd uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Lydia: ‘Servicepaspoort 
ontstond vanuit een behoefte om de klant 
toch aanvullende diensten op de gezinszorg 
en wijkverpleging te kunnen bieden. Een com-
pleet zorgpakket, dat was het idee. Wim van 
Riet, de toenmalig directeur, bedacht de naam 
Servicepaspoort. Hij wilde dat elk lid een écht 
paspoort kreeg dat toegang gaf tot alle aange-
boden diensten en producten. Naast Alarme-
ring Thuis, iemand die langskomt in geval van 
nood en een 7 x 24 uur bereikbaarheidsdienst, 
kon je ook gebruikmaken van services aan 
huis. Voorbeelden waren diepvriesmaaltijden 
die werden thuisbezorgd of een kapper, opti-
cien of audicien die bij je thuis kwamen.’

Puzzelen
Lydia vertelt hoe ze in de jaren negentig 
langsging bij bedrijven om nieuwe diensten 
te verzamelen. ‘Op zoek naar nieuwe klusjes-
diensten, wasserijen, stomerijen. Daarnaast 
onderhield ik contact met de leveranciers over 
de diensten die ze aanboden. Dan zat ik met de 
aangesloten pedicures om tafel en discussieer-
den we over het tarief en de dienstverlening. 
Elke klant heeft natuurlijk recht op duidelijk-

heid over de inhoud van een behandeling. Het 
was puzzelen in het begin. Leuk weetje is dat 
de maaltijdbezorger van het eerste uur, Kievit, 
nog steeds een leverancier is! Anders is dat er 
nu warme maaltijden worden bezorgd, in het 
begin waren dit diepvriesmaaltijden.’

Verrijking
Dat een klant moest betalen voor de pedi-
cure werd in het begin ervaren als een cul-
tuurshock. Lydia: ‘Je was lid en toch moest je 
nog betalen! Inmiddels wordt Servicepaspoort 
als verrijking ervaren die het mogelijk maakt 
om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Specifieke cursussen op het gebied van bewe-
ging voor ouderen, zieken en mensen met een 
beperking dragen hier ook aan bij. Voorbeel-
den zijn de cursus valpreventie en de cursus 
Meer Bewegen voor Ouderen die op heel veel 
locaties in Kennemerland wordt gegeven.

Uitgebreid dienstenpakket
Zowel Thilda als Lydia is trots op hun bijdrage 
aan de ontwikkeling van Servicepaspoort en 
op alle enthousiaste medewerkers die zich 

in de loop der jaren hebben ingezet. ‘Mensen 
moeten én willen hun zorg zelf regelen, al dan 
niet geholpen door familieleden, vrienden en 
buren. Vandaag de dag ga je na een operatie 
veel sneller naar huis dan vroeger. Wij zijn in-
middels in de zeventig, maar willen ook het 
liefst lang zelfstandig blijven wonen. Een op-
name in een zorginstelling is steeds minder 
vanzelfsprekend. De technologische ontwik-
kelingen gaan ook steeds sneller. De insteek 
is: denk vanuit mogelijkheden en niet vanuit 
beperkingen.’ Het dienstenpakket van Service-
paspoort is in de afgelopen tien jaar flink uit-
gebreid. Inmiddels wordt samengewerkt met 
meer dan 170 leveranciers: vakmensen, die 
aan huis komen. Toch is de kern van Service-
paspoort onveranderd. Stel het voor als een 
plein in het hart van de stad. Een centrale plek 
waar iedereen als vanzelf naartoe komt. Of het 
nu gaat om een vraag op het gebied van wel-
zijn of slimme zorgtechnologie. Op elke vraag 
is een antwoord te vinden.

 

1986 
Gert Borghart 
begint bij 
maaltijd-
leverancier 
Kievit

JAREN ’90 
start persoonsalarmering 
en gestage uitbreiding 
dienstenpakket 
Servicepaspoort

1996 
Hamit 
Urfali start bij 
Persoons-
alarmering

1997 
Lonneke 
Engels in 
dienst
Zorgbalans

2010 
Service-
paspoort 
wordt onder-
deel van 
Zorgbalans

2010 
Saskia Keijzer 
wordt manager 
Service-
paspoort

2010 
Mevrouw De 
Rijck van der 
Gracht wordt 
lid

2010 
Karen 
Bouwhuis 
wordt account-
manager

2011 
Yvonne 
Vervoort 
in dienst bij
Service-
paspoort

2012 
Mevrouw 
Leurs-van 
der Helm 
wordt lid

2012 
Anton Smit 
start samen-
werking met 
Interieur-
dirgent

2014 
Claudia Bruin 
begint bij 
Persoons-
alarmering

2010
Marieke 
Stapper in 
dienst bij 
Service-
paspoort

2017 
Mevrouw 
Bos-van Zon 
wordt lid

2018 
Hetty Bruinse 
en Caroline 
Rumkorf starten 
bij de Particu-
liere Diensten

2019
De heer 
Jongeling 
wordt lid
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{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN 

{fotografie} BIEBS KOHNE VON JASKI

Joke de Rijck van der Gracht (91) vindt 
het belangrijk en leuk om er goed uit 
te zien. Al jaren komt er via Service-
paspoort daarom een kapster bij haar 
aan huis. ‘Ik ben er heel tevreden over.’

Elke vrijdag is het vaste prik: dan komt Linda van 
Mobella naar mevrouw De Rijck van der Gracht 
om haar kapsel in model te brengen. Wassen en 
watergolven horen bij het wekelijkse ritueel. Na 
de behandeling van de kapster kan mevrouw fris 
gekapt het weekend in. ‘Vroeger deed ik mijn 
haar zelf en ging ik met rollers aan de slag om 
het te krullen. Dat lukte helaas niet meer toen 
ik een probleem met mijn ogen kreeg. Toen mijn 
man nog leefde bracht hij me elke week naar de 
kapsalon. Dat was heel fijn. Maar over de thuis-
kapper ben ik ook heel tevreden. Het is prettig 
dat die mogelijkheid er is,’ vertelt mevrouw De 
Rijck van der Gracht.

Verzorging
Voor veel mensen heeft een bezoek aan de kapper 
ook een sociale functie. Een gezellig gesprekje 
hoort er natuurlijk bij. Ook mevrouw De Rijck 
van der Gracht en de thuiskapper nemen vaak 
het een en ander door. ‘Daarna zit ik altijd een 
poosje onder de droogkap,’ vertelt ze. De diensten 
aan huis, zoals de kappersservice van Mobella, 
waren tien jaar geleden een van de redenen 
waarom mevrouw De Rijck van der Gracht lid 
werd van Servicepaspoort. Een goede verzorging 
van lichaam en uiterlijk kan heel prettig zijn, en 
bovendien ontspannend. Mocht het nodig zijn, 
dan kan mevrouw met haar lidmaatschap altijd 
een beroep doen op andere diensten aan huis via 
Servicepaspoort.

THUIS GEKAPT
Gekapt worden in uw eigen woning, wanneer het u 
schikt? Dat kan. Leden van Servicepaspoort die 65 jaar 
of ouder zijn betalen voor knippen het lage tarief van  
€ 15,- bij Mobella Thuiskappers. Alles is mogelijk; 
of u nu geknipt wilt worden, highlights wenst of een 
complete kleuring van uw haar. Bel voor een afspraak 
de Thuiskapperslijn via 088 - 100 01 00 of voor meer 
informatie naar Servicepaspoort 023 - 8 918 440.

MEVROUW DE RIJCK 
VAN DER GRACHT: 

‘Ik ben heel 
tevreden met 
de thuiskapper’

{spotlight}

MEVROUW BOS-VAN ZON: 

‘Ik ben lid van 
Servicepaspoort 
vanwege 
de vele leuke 
activiteiten’

M‘Mijn hart ligt bij de gymnastiek. 
Ik ben altijd dol geweest op be-
wegen. Van mijn zevende tot 
mijn zeventigste was ik lid van 
turnvereniging Bato en ook ging 
ik graag dansen en bowlen. Mijn 
man en ik trokken er vaak op uit. 
Toen hij overleed had ik geen zin 
om in mijn eentje thuis te gaan 
zitten. Toevallig stond er een 
oproepje in de krant voor gym-
nastiek van Meer Bewegen voor 
Ouderen,’ vertelt mevrouw Bos. 
Na die eerste keer, in 2017, was 

Sjoelen
Mevrouw Bos ontmoet tijdens 
de lessen ook andere vrouwen 
die alleen zijn. Een van de da-
mes vertelde haar dat ze elke 
week gaat sjoelen. Dat leek 
mevrouw Bos ook wel wat. 
‘Inmiddels doen we dat eens 
per week met een groepje 
van vier. We komen ook op 
elkaars verjaardagen. Naast 
fitheid heb ik dus ook vrien-
dinnen overgehouden aan de 
lessen gymnastiek. Leuk, hè?’ 
Het lidmaatschap van Ser-
vicepaspoort past wel bij me-
vrouw Bos. Ze ziet zichzelf als 
een verenigingsmens. Op dit 
moment heeft ze voldoende 
hobby’s. Maar: ‘Het is een fijn 
idee dat ik ook voor andere 
activiteiten kan terugvallen op 
Servicepaspoort.’

Voldoende bewegen draagt niet 
alleen bij aan vitaliteit. Soms 

levert het ook gezellige contacten 
op, weet Servicepaspoortlid 

Miep Bos-van Zon (91). Tijdens
de gymnastiek van Meer 

Bewegen voor Ouderen (MBvO) 
maakt ze nieuwe vriendinnen.

ze meteen verkocht. Ook werd 
mevrouw Bos lid van Servicepas-
poort.

Leuke muziek
‘Voordat elke wekelijkse les be-
gint, is er tijd voor een kopje 
koffie. Daarna komen de spieren 
los dankzij training van armen 
en benen. Ook zijn er altijd wat 
extra oefeningen met touw, hal-
ters en andere attributen of een 
gezellig balspel. De bezielende 
leiding is in handen van instruc-
trice Baltien. ‘Ze geeft echt goed 
les en zorgt er altijd voor dat er 
ook leuke muziek is waarop we 
bewegen. Je blijft er vitaal bij. Ik 
woon op de eerste verdieping en 
pak nog regelmatig de trap, geen 
probleem. Meer Bewegen voor 
Ouderen is echt goed voor mijn 
lichaam.’

KOM IN BEWEGING
De lessen van Meer 
Bewegen voor Ouderen 
zijn speciaal bedoeld 
voor senioren. Iets voor u 
misschien? Kijk eens op 
www.servicepaspoort.nl/
aanbieding/meer-
bewegen-voor-ouderen/ 
of bel voor meer informatie 
met 023 - 8918 440.
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MEVROUW LEURS-VAN DER HELM:

‘De medewerkers 
waren heel 
aardig’ 

Rina Leurs-van der Helm (80) en haar 
man werden zo’n acht jaar geleden 
lid van Servicepaspoort. Onlangs nog 
plukte ze de vruchten daarvan in de 
thuiszorgwinkel. ‘Ik kreeg meteen een 
rollator mee.’

Vorig jaar januari stond er een knieoperatie op de 
agenda van mevrouw Leurs-van der Helm. Geluk-
kig verliep deze goed. Gedurende een periode van 
zes weken na de operatie had ze wel een rollator 
en looprek nodig. Reden voor een bezoekje aan de 
thuiszorgwinkel van Medipoint. ‘Direct nadat ik daar 
mijn pas van Servicepaspoort had laten zien, kreeg 
ik alles mee wat ik nodig had. Het looprek was zelfs 
gratis! De medewerkers waren ook heel aardig.’

Korting voor zus
Mevrouw Leurs-van der Helm kwam ooit op het 
idee om lid te worden door familieleden. In het 
zorgen voor hen zag ze dat een beetje hulp heel 
prettig en ook nodig kan zijn als je ouder wordt. 
‘Lidmaatschap leek me verstandig. Je weet maar 
nooit of je zelf ooit hulp nodig hebt. Inmiddels 
heb ik ook mijn zus van 92 een beetje kunnen 
helpen met Servicepaspoort. Het blad van haar 
rollator was stuk, dus besloot ik een nieuw exem-
plaar voor haar te kopen bij Medipoint. Wat denk 
je? Als Servicepaspoortlid kreeg ik daarop 10% 
korting. Leuk, hè? Tegenwoordig raad ik anderen 
ook aan om lid te worden.’ 

PRAKTISCHE HULPMIDDELEN 
Hulp nodig tijdens ziekte, revalidatie of omdat u bijvoor-
beeld minder mobiel bent? Bij de thuiszorgwinkels van 
Medipoint kunt u terecht voor praktische hulpmiddelen 
en een persoonlijk advies. Met een lidmaatschap van 
Servicepaspoort krijgt u 10% korting op alle producten 
van de thuiszorgwinkel in Haarlem. Sommige hulpmid-
delen zijn zelfs gratis op vertoon van uw Servicepas-
poortpas. Meer weten? Kijk op www.medipoint.nl of 
bel met Zorgbalans via 023 - 8 918 918. 

THUISZORGWINKEL
HAARLEM
Stephensonstraat 45
2014 KC Haarlem
023 - 8 918 918
09.00-17.30 uur
(zat. 10.00-16.00 uur)
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MENEER JONGELING: 

‘Ik ben lid van 
Servicepaspoort 
met het oog op 
de toekomst’

B‘Bij het autorijden merkte ik dat 
mijn zicht wat wazig was. Dat 
was niet goed natuurlijk. Na on-
derzoek bleek dat ik te maken 
had met het begin van staar. Mijn 
oogdruk was veel te hoog. Spe-
ciale druppels brachten de druk 
naar beneden. Mijn zoon zorgde 
er ook meteen voor dat ik lid 
werd van Servicepaspoort, dat 
leek hem handig. En dat was het 
ook. Na bezoekjes aan de oogkli-
niek kreeg ik via Servicepaspoort 
een opticien van de Nederlandse 

Servicepaspoort zorgt voor een 
gevoel van veiligheid. Ik heb de 
bewaargids met alle informatie 
in huis. Het is een prettig idee 
dat ik vrij gemakkelijk een be-
roep kan doen op verschillende 
diensten zoals thuiszorg, maal-
tijdservice en zoals laatst dus 
de opticien aan huis. Nodig is 
het op dit moment niet. Ik heb 
al negen jaar een hulp in de 
huishouding, maar verder kan 
ik mezelf prima redden. Boven-
dien heb ik vier kinderen. Maar 
het is goed om te weten dat áls 
het nodig is, ik terecht kan bij 
Servicepaspoort. Ik hoef alleen 
maar te bellen.’

Joop Jongeling (88) werd in 
2019 lid van Servicepaspoort en 
kreeg via zijn lidmaatschap een 

opticien aan huis. ‘De service 
was perfect. Dankzij een 

nieuwe bril zie ik nu beter.’

Huisopticiens thuis. Die kwam 
mijn ogen testen en heeft me 
een nieuwe bril aangemeten. De 
service was perfect. Nu zie ik een 
stuk beter. Dat is natuurlijk heel 
erg belangrijk in het verkeer, 
maar met tv-kijken profiteer ik er 
ook van,’ zegt meneer Jongeling.

Toekomst
‘Inmiddels rijd ik geen auto meer. 
Wel heb ik nu een scootmobiel, 
waarmee ik toch de nodige be-
wegingsvrijheid heb, en dat is fijn. 
Elke week ga ik er namelijk op uit 
om te biljarten en hoop ik mooie 
wedstrijden te spelen. Dat mijn 
zoon me heeft aangemeld voor 

WORD OOK LID
Met een lidmaatschap van 
Servicepaspoort heeft u 
toegang tot verschillende 
diensten en producten, 
met interessante kortingen. 
Dat geldt ook voor de 
opticien aan huis, die een 
oogmeting kan uitvoeren en 
uw bril desgewenst bijstelt 
en repareert. Meer weten? 
Neem eens een kijkje op 
www.servicepaspoort.nl 
of bel met 023 - 8 918 440.

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN 

{fotografie} BIEBS KOHNE VON JASKI

THUISZORGWINKEL 
HEEMSKERK
Malthezerplein 35
1961 JC  Heemskerk
088 - 1 020 100
09.00-17.00 uur
(zat. 09.00-13.00 uur)

{spotlight}



OOp de website www.helpenzorgen.nl vindt u organisaties 
die incidenteel of structureel respijtzorg kunnen bieden, 
door de inzet van vrijwilligers of professionals. 

Werk en mantelzorg
Mantelzorgers die voor hun ouders zorgen, zijn vaak in de 
leeftijd waarop zij zelf een gezin en een drukke baan heb-
ben. Vijf op de zes mantelzorgers hebben betaald werk. 
Het is daarom belangrijk een goede balans te vinden 
tussen zorgen voor de ander en tijd nemen voor uzelf. 
Soms kan er gebruik worden gemaakt van specifieke ver-
lofregelingen, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof. Dit 
zijn wettelijke regelingen waar iedere werknemer recht 
op heeft. Wel kunnen er in uw cao afwijkende afspraken 
staan. Informeer hier dus naar bij uw werkgever.

Ondersteuning van de mantelzorger
Mantelzorgers kunnen terecht bij het Wmo-loket van de 
gemeente met vragen over de mogelijkheden die er zijn 
om het zorgen te verlichten. Denk bijvoorbeeld aan voor-
zieningen in huis, hulp bij het huishouden of dagopvang. 
In de regio zijn ook verschillende gespecialiseerde non-
profitorganisaties actief die steun, advies en informatie 
kunnen geven over bijvoorbeeld wet- en regelgeving en 
geldzaken. 

Tandem: Expertisecentrum voor mantelzorgonder-
steuning
Tandem ondersteunt mantelzorgers uit de regio Zuid-
Kennemerland in de breedste zin van het woord. Soms is 
een gesprek of praktisch advies voldoende, maar er kan 

ook meer nodig zijn. Ervaren consulenten helpen mantel-
zorgers met onder andere informatie, advies, begeleiding, 
emotionele ondersteuning en praktische hulp. Tandem 
organiseert ook lotgenotengroepen, bemiddelt bij inzet 
van vrijwilligers en organiseert trainingen en workshops.  
Ondersteuning van Tandem is kosteloos en er is geen ver-
wijzing of indicatie nodig.

Informatie en contact via www.tandemmantelzorg.nl of 
per e-mail: info@tandemmantelzorg.nl. U kunt ook bel-
len: 023 - 8 910 610 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur).

Socius
In Velsen kunnen inwoners voor advies over mantelzorg 
naar Socius. Informatie via www.socius-md.nl. Telefoon 
088 - 8 876 900 of e-mail loketvelsenwwz@socius-md.nl.

MaatjeZ
Mantelzorgers uit Heemskerk, Beverwijk, Castricum en 
Uitgeest kunnen terecht bij MaatjeZ, Centrum voor Man-
telzorg. www.maatjez.nl. Telefoon 088 - 9 957 788 of  
e-mail info@maatjez.nl

Platform Belangenbehartiging Mantelzorg
Kennemerland 
Mantelzorgers kunnen voor een gewoon gesprek bij ons 
terecht en wij organiseren, soms in samenwerking met 
Tandem, 3-4 x per jaar een themamiddag voor mantel-
zorgers. Kijk eens op www.stemvandemantelzorger.nl  

{spotlights}

Mantelzorg
      Vind de juiste balans

In Nederland zorgt één op de drie mensen voor een hulpbehoevende naaste. Zij kiezen 
daar meestal niet zelf voor, maar het overkomt hun omdat ze een emotionele band 

hebben met de persoon die zorg nodig heeft. Veel mensen vinden het prettig om zoveel 
mogelijk verzorgd te worden door een familielid of bekende. Het is dan zaak dat de 

mantelzorger een balans vindt tussen die persoonlijke betrokkenheid en de praktische 
en emotionele belasting. 
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{spotlight}
Anneke d’Hulst-Dik is al lid van Service-
paspoort sinds haar 22ste, toen ze  in 
verwachting was van haar eerste doch-
ter. Later kreeg ze ondersteuning bij de 
mantelzorg voor haar man.

‘Het leven kent verschillende situaties waarin je best 
wat hulp kunt gebruiken. Een lidmaatschap van Ser-
vicepaspoort leek me daarom heel handig. Er kan al-
tijd iets gebeuren en dan is het gewoon fijn om snel 
toegang te hebben tot hulp of hulpmiddelen,’ vindt 
mevrouw d’Hulst-Dik. Dat ondervond ze ook toen zij 
mantelzorger werd van haar echtgenoot. Nadat de 
man van mevrouw d’Hulst-Dik in 2010 een beroerte 
had gekregen leek hij daarvan na revalidatie redelijk 
op te knappen, maar er veranderde iets anders in 
zijn situatie. ‘Mijn man ging achteruit en werd steeds 
warriger. Uiteindelijk luidde de diagnose dat hij de 
ziekte van Alzheimer heeft. Die ziekte ontwikkelde 
zich bij hem zodanig, dat ik op een gegeven moment 
dag en nacht bezig was met de zorg voor hem. Het 
was heel pittig. Ik kon dus wel wat steun gebruiken.’

Luisterend oor
Al tijdens de revalidatie had een maatschappelijk 
werkster de hulp van Tandem ingeschakeld. Dit is een 
organisatie die mantelzorgers ondersteunt in hun zorg 
voor anderen. ‘Er kwam iemand van hen bij ons thuis 
om te informeren hoe het ging en waar ik mogelijk 
hulp bij nodig had. Voor mij was het wel eens moeilijk 
dat het steeds lastiger werd om buitenshuis te zijn en 
mijn man alleen te laten. Via Tandem kwam er af en 
toe een vrijwilliger die een beetje op hem lette zodat 
ik even de deur uit kon,’ vertelt mevrouw d’Hulst-Dik. 
Die momenten gebruikte ze onder meer voor lotgeno-
tencontact. Bijeenkomsten die worden georganiseerd 
door Tandem en die ze nog steeds graag bezoekt. 
‘Praten met anderen die in hetzelfde schuitje zitten is 
heel erg fijn.’

Aan huis
Mantelzorgondersteuning is soms een steuntje in de 
rug in zware tijden. Mevrouw d’Hulst-Dik is ook te 
spreken over andere diensten van Servicepaspoort. 
‘Zeker over bepaalde services aan huis. Mijn man had 
bijvoorbeeld een nieuw kunstgebit nodig. Omdat het 
in onze situatie prettiger was, kwam er via Ser-
vicepaspoort een tandtechnicus aan huis. Echt heel 
handig.’

MEVROUW D’HULST-DIK:

‘Praten met 
anderen 
die in 
hetzelfde 
schuitje 
zitten is 
heel prettig’
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We blijven in Nederland 
steeds langer in ons eigen 

huis wonen wanneer 
we ouder worden, ook 

als we wat extra zorg of 
ondersteuning nodig hebben. 

De overheid stimuleert dit 
met diverse maatregelen 

waardoor verhuizen naar een 
woonzorglocatie steeds meer 
is voorbehouden aan mensen 

die intensieve zorg nodig 
hebben. De belangrijkste 

reden is echter dat mensen 
graag hun onafhankelijkheid 

willen behouden in 
hun eigen vertrouwde 

woonomgeving. Komen er 
gezondheidsklachten, dan is 

er met extra aanpassingen 
en diverse vormen van zorg 

en ondersteuning thuis 
veel mogelijk. Wie zo lang 

mogelijk zelfstandig wil 
blijven wonen, doet er goed 
aan om op tijd na te denken 

over de mogelijkheden. 
Zorgbalans kan hierbij helpen.

Zorgbalans is een ouderenzorgorganisa-
tie en een van de grootste werkgevers in 
de regio Kennemerland en Zuid-Holland 
Noord. Zij ondersteunt mensen met een 
zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een 
eigen wijze vorm en inhoud te geven aan 
hun leven. Met meer dan drieduizend 
professionele medewerkers en bijna 
duizend vrijwilligers biedt Zorgbalans 
tijdelijke en langdurige verzorging, ver-
pleging, huishoudelijke ondersteuning, 
behandeling, revalidatie en begeleiding 

bij dementie. Dat doen ze bij mensen 
thuis, in ontmoetingscentra en woon-
zorglocaties. Van Castricum, Heems-
kerk, IJmuiden, Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede en Zandvoort tot in Hillegom.

Veilig en verzorgd thuis wonen
Heeft u thuis zorg of ondersteuning no-
dig? De Zorgbalans Buurtteams bieden 
hulp, uiteenlopend van (wijk)verpleging 
en verzorging thuis tot begeleiding bij 
dementie, casemanagement en huis-
houdelijke hulp. De kleine professionele 
buurtteams bestaan uit verpleegkundi-
gen en verzorgden. Zij zijn er voor een 
vaste groep cliënten. U krijgt dus steeds 
te maken met dezelfde mensen. Goede en 
persoonlijke zorg, dat is ons motto. 

Verpleegkundige zorg
De gespecialiseerde verpleegkundigen 
van Zorgbalans Thuiszorg bieden hoog-
waardige verpleegkundige zorg bij be-
paalde ziektes en aandoeningen. U kunt 
bij hen onder meer terecht voor vragen, 
advies en thuisbehandeling bij: longaan-
doeningen (bijvoorbeeld astma, COPD, 
chronische bronchitis en allergieën), 
hartfalen, kanker (oncologie), technische 
verpleegzorg thuis (bijvoorbeeld infusen 
en pijnstilling), wondverzorging, begelei-
ding na een beroerte en zorg tijdens de 
laatste levensfase (palliatieve zorg). Na 
de diagnose en het behandelvoorschrift 
van de arts kan een gespecialiseerde 
verpleegkundige u begeleiden in het 
omgaan met uw ziekte of aandoening. 
Samen zorgen we ervoor dat u de onder-
steuning krijgt die u nodig heeft. De ver-
pleegkundige doet dit in overleg met uw 
arts of andere zorgverleners. Ook kan hij 
of zij u adviseren wanneer u meer zorg of 
ondersteuning nodig heeft. 

Zorg bij dementie
Zorg bij dementie kan veel lastige vragen 
oproepen. Bijvoorbeeld als u bij uzelf ont-
dekt dat u steeds vaker dingen vergeet 
of wanneer u zorgt voor iemand met 
dementie die dicht bij u staat, zoals een 

partner of een familielid. De buurtteams 
van Zorgbalans kunnen ondersteunen bij 
zorg en persoonlijke verzorging. In onze 
ontmoetingscentra helpen we mensen 
met (beginnende of gevorderde) demen-
tie en hun mantelzorgers om beter met 
dementie om te leren gaan. Als het thuis 
niet meer gaat kunnen mensen met de-
mentie bij Zorgbalans beschermd wonen 
in een veilige, vertrouwde omgeving met 
de juiste ondersteuning en begeleiding. 

Ontmoetingscentrum
De ontmoetingscentra van Zorgbalans 
zijn bedoeld voor (kwetsbare) ouderen 
waaronder mensen met dementie. De fo-
cus en nadruk liggen op dat wat nog mo-
gelijk is en niet op wat geweest is. Samen 
creëren we een wereld waarin iedereen 
zich thuis voelt en de weg weet. Dat 
doen we met elkaar: met de clubleden, 
familie, vrienden en vaste en vrijwillige 
begeleiding. Het ontmoetingscentrum 
biedt, in overleg met de leden, van alles 
aan. Denkt u aan bewegen, wandelen, 
gesprekken, eten, koken, muziek maken 
en luisteren, schilderen, koffiedrinken, 
zingen enzovoort. Naast het plezier dat 
we met elkaar maken is ook het trainen 
van vaardigheden om zelfstandig aan de 
gang te blijven belangrijk. Iedereen is 
welkom, er is geen leeftijdsgrens. Er zijn 
geen verplichtingen, er moet niks. Het is 
vooral ‘ont-moeten’.
Zorgbalans heeft diverse ontmoetings-
centra in de regio Kennemerland en 
Zuid-Holland Noord. Er is dus altijd een 
ontmoetingscentrum bij u in de buurt. 
Binnenlopen voor een kopje koffie en om 
de sfeer te proeven kan altijd.

Sociale Benadering Dementie
Het is meestal mogelijk om nog jarenlang 
een waardevol leven te hebben met de-
mentie, ook voor naasten. Dit vraagt on-
dersteuning die gericht is op de impact 
die de ziekte heeft op het dagelijks leven. 
De Sociale Benadering Dementie van An-
ne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg 
en Dementie, richt zich op dit dagelijkse 
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Zorgbalans 
Persoonlijke zorg op 

elke leeftijd
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leven met dementie en heeft oog voor me-
dische, psychische en sociale vraagstuk-
ken, zoals: ‘Wat verandert er in mij?’, ‘Hoe 
ga ik hiermee om?’ en ‘Hoe beïnvloedt 
dit mijn relaties en sociale contacten?’ In 
2019 zijn Zorgbalans en Anne-Mei The in 
samenwerking met Haarlem Effect ge-
start met het toepassen van de Sociale 
Benadering Dementie in Haarlem. 

Prettig Thuis
Prettig Thuis is er voor mensen die een 
indicatie hebben voor wonen in een 
woonzorgcentrum, maar die ervoor kie-
zen om met extra ondersteuning zelf-
standig thuis te blijven wonen. Met een 
klein en vast team bieden we u, afhan-
kelijk van uw wensen en behoeften, een 
op maat gemaakt pakket. Dat kan zijn: 
alarmopvolging, verpleegkundige zorg, 
persoonlijke verzorging, huishoudelijke 
hulp, begeleiding bij de dagelijkse din-
gen, hulp bij koken, maaltijdservice of 
begeleiding bij een bezoek aan het ont-
moetingscentrum of de huisarts.

Particuliere Diensten 
Wenst u liever zelf de aard en omvang 
van uw persoonlijke ondersteuning te 
bepalen? Is uw indicatie ontoereikend of 
wenst u familie en vrienden niet te (over)
vragen?
Bij Zorgbalans kunt u kiezen voor betaal-
bare particuliere diensten. Het brede 

dienstenpakket varieert van aanvullende 
zorguren tot aan diensten die het leven 
vergemakkelijken, zoals (samen) bood-
schappen doen, strijken van uw kleding, 
de administratie, het huishouden. Wij 
maken conform uw wensen de juiste 
match met een persoonlijke assistent 
voor u zodat u precies de hulp krijgt die 
u nodig hebt. 

Zorg op afstand
Er zijn diverse communicatieoplossingen 
beschikbaar waarmee zorg op afstand 
mogelijk is, zoals via een tablet voor 
ouderen. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van een veilige beschermde omgeving 
voor gegevensuitwisseling. U kunt bij 
Zorgbalans ook gebruikmaken van zorg 
op afstand. 

Zorgbemiddeling
Het is niet altijd gemakkelijk in het grote 
aanbod van wonen, zorg en welzijn de 
juiste weg te vinden. De medewerkers 
van Zorgbalans zijn u daarbij graag van 
dienst. Zij staan u persoonlijk te woord, 
helpen u inzicht te krijgen in de regels en 
voorzieningen en kunnen u informeren 
over de mogelijkheden in uw specifieke 
situatie. Zij geven graag advies en bemid-
delen of begeleiden u bij uw zoektocht 
naar een geschikte woon-, zorg- of wel-
zijnsvoorziening. Samen met u zoeken ze 
naar een passende oplossing.

Wonen in een woonzorglocatie 
Wanneer u de hele dag zorg of onder-
steuning nodig heeft kan wonen in een 
woonzorglocatie wellicht uitkomst bie-
den. Het gaat dan om intensieve zorg 
die bedoeld is voor kwetsbare ouderen. 
Deze zorg wordt geleverd vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en kan alleen wor-
den verkregen met een Wlz-indicatie. 
Die wordt aangevraagd bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zorgbalans 
beschikt over verschillende woonzorg-
locaties in de regio IJmuiden, Haarlem, 
Heemstede en Hillegom.

Zorgeloos wonen
Zoekt u een huurwoning met hulp, zorg 
en alle gemakken dicht bij huis? Dan is 
bijvoorbeeld Zorgeloos Wonen ideaal. In 
complex De Moerberg in IJmuiden kunt 
u betaalbaar huren, met veel ruimte voor 
uw persoonlijke woonwensen. Voor de 
hulp die u wilt gebruiken, maakt u aparte 
keuzes. 

WILT U MEER WETEN OVER 
ZORGBALANS? 
Belt u dan met de zorgcentrale van 
Zorgbalans via telefoonnummer 
023 - 8 918 918, stuur een e-mail naar 
info@zorgbalans.nl of kijk op 
www.zorgbalans.nl

Veel ouderen hebben vragen over 
hun financiën in relatie tot een 
mogelijke verhuizing. Hoeveel zijn 
ze aan zorg kwijt en wat houden 
ze dan uiteindelijk over om te be-
steden? Hoe zit het met de wet- 
en regelgeving? 

Vrijblijvende rekentool
Stel, uw moeder is 80 jaar en 
woont nog zelfstandig. Ze kan 
zich nog aardig redden, maar 
toch vindt u het geen prettig 
idee dat ze alleen woont. Omdat 
u het beste met haar voorheeft, 
vraagt u zich af of het een goed 
idee is dat zij verhuist naar een 
zorgwoning. U kunt eens vrijblij-
vend samen met haar de reken-
tool bekijken op de website. Deze 
helpt bij een eerste verkenning. U  
gaat naar www.servicepaspoort.nl/ 
zorgrekenen. Daar vult u leeftijd, 
brutojaarinkomen en eventueel 
het eigen vermogen van uw moe-
der in. Leeft uw moeder voorna-
melijk van haar AOW? Heeft ze 
nog andere inkomsten? U kunt 

eenvoudig het bedrag aanpassen 
door met de knoppen te schuiven.

Inzicht in de zorgkosten
Bij de volgende stap komt de 
woonsituatie aan bod. Hier kunt 
u de optie ‘Zorgwoning huren’ 
aanvinken om te kijken wat de 
financiële consequenties voor 
uw moeder zijn. Krijgt u moeder 
huurtoeslag? Ook biedt de tool 
inzicht in de zorgkosten. Zorg-
kosten bestaan uit twee delen: 
de maandelijkse premie voor de 
zorgverzekering (plus een vast 
bedrag voor het jaarlijkse eigen 
risico) en een eigen bijdrage (ge-
heven door het CAK) wanneer 
uw moeder zorg ontvangt. Wil 
uw moeder toch in haar eigen 
huis blijven wonen en heeft ze 
in de toekomst huishoudelijke 
ondersteuning nodig vanuit de 
Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning), dan laat de re-
kentool zien hoeveel haar eigen 
bijdrage daarvoor is.

Informatiebuttons
Het leuke van de tool is dat u 
bij elke vraag informatiebuttons 
ziet. Door op de i te klikken, leest 
u bijvoorbeeld wat er onder de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) valt 
en wat onder de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Zo 
maakt u spelenderwijs kennis met 
wet- en regelgeving én krijgt u in-
zicht in de financieringsstromen. 
Ook ziet u wat er mogelijk is als 
bijvoorbeeld uw moeder een Wlz-
indicatie heeft (Wet langdurige 
zorg). Ze krijgt dan inzicht in de 
mogelijkheden die daarbij passen, 
namelijk Zorg met verblijf óf een 
Volledig Pakket Thuis.

VOOR DE DUIDELIJKHEID: 
de rekentool geeft slechts een indicatie. 
Elke situatie is anders. Meer 
informatie? Bel 023 - 8 918 918
(en vraag naar een van de 
woonconsulenten), mail met 
info@zorgbalans.nl of kijk op 
www.servicepaspoort.nl/
zorgrekenen

Wat betaalt 
mijn vader als 

er elke dag een 
wijkverpleegkundige 

bij hem thuis zou 
komen? Zou het 

verstandig zijn als 
mijn moeder naar 

een zorgwoning 
verhuist? Als 

mantelzorger 
houdt u zich met 
de toekomst van 

uw dierbaren bezig. 
Servicepaspoort 

helpt hierbij. 
De rekentool 

die Zorgbalans 
ontwikkeld heeft, 

laat zien wat de 
verschillende soorten 

zorg, wonen en 
services voor u of 

uw dierbare op 
financieel gebied 

betekenen.  

De 
rekentool

Inzicht in 
kosten van 
services en zorg

Kijk op de website 
www.zorgbalans.nl
of bel 023 - 8 918 918

info
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FIJN WONEN 

De meeste ouderen willen  
langer zelfstandig blijven  

wonen. Verhuizen naar een 
woonzorgcentrum wordt  

steeds minder vanzelfsprekend. 
Dat het aantal senioren de 
komende twintig jaar blijft 

groeien, vraagt dus om 
nieuwe woonvormen. Op die 

ontwikkeling spelen Zorgbalans 
en Elan Wonen in door samen 
te werken. Een goed voorbeeld 

is het nieuwbouwproject 
Hof van Leijh in Haarlem. 

Een bijzonder woongebouw 
waar wonen, zorg en welzijn 

samenkomen

{Tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER 
{Fotografie} DE BEELDREDAKTIE

‘Welkom in de directiekamer!’ Rob Huijs-
mans, manager Vastgoed bij Zorgbalans, 
maakt een zwierig gebaar als hij de deur van 
de bouwkeet opent. In de hoek staat een doos 
vol werkschoenen en op de met hout betim-
merde wanden zijn artist’s impressions en 
bouwtekeningen van het nieuwbouwproject 
geprikt. ‘Eind augustus worden de eerste 44 
appartementen opgeleverd. In de daaropvol-
gende zes weken volgen de andere 86 twee- 
en driekamerappartementen.’ Project-mana-
ger Wiebe Fennema, verantwoordelijk voor 
de bouw van Hof van Leijh bij Elan Wonen, 
vult aan. ‘Het wooncomplex aan de rand van 
de Haarlemse Slachthuisbuurt is afgerond als 
ook de 21 eengezinswoningen, koop én huur, 
eind december zijn opgeleverd.’

Langer zelfstandig wonen
De missie van Zorgbalans is mensen met een 
zorgbehoefte helpen zo lang mogelijk zelf-
standig en op een eigen wijze vorm en in-
houd te geven aan hun leven. Dit strookt met 

de visie van woningcorporatie Elan Wonen. 
Peter Jobsen, adviseur strategie bij Elan Wo-
nen: ‘Vaak huren mensen al tientallen jaren 
bij ons. Wij willen daarom goed voor hen 
zorgen. Ons uitgangspunt is dat ouderen zo 
lang in hun eengezinswoning kunnen blijven 
wonen als ze willen. Maar als dit niet meer 
lukt, dan biedt Elan Wonen alternatieven.’

Mix van leeftijden
Rob Huijsmans: ‘Als Zorgbalans komen we 
bij zo’n vierduizend mensen thuis voor zorg. 
Daarvoor hoeven ze niet op één plek te wo-
nen. Veel willen ook niet op een plek wonen 
met alleen maar ouderen. Een mix van leef-
tijden is belangrijk.’ Peter Jobsen knikt. ‘Het 
was al snel duidelijk dat Hof van Leijh een 
woongebouw moest worden waar mensen 
elkaar op een laagdrempelige manier kun-
nen ontmoeten.’ Welzijnsorganisatie DOCK 
en zorginstelling SIG werden bij het project 
betrokken. Huijsmans: ‘In het woongebouw 
komt een “buurtwinkel”. Dit is een ontmoe-

zorg en welzijn 
komen samen

tingsruimte waar DOCK open eettafels gaat 
organiseren. Vijftien mensen met een ver-
standelijke beperking, die in een woongroep 
van SIG begeleid gaan wonen, zullen er een 
deel van hun dagbesteding doen. Een bood-
schap doen voor een oudere medebewoner. 
Of meewerken in de gezamenlijke buitentuin 
en helpen bij activiteiten die worden geor-
ganiseerd.’

Twee- en driekamerappartementen
De helft van de 130 appartementen in het Hof 
van Leijh is gereserveerd voor ouderen. Pe-
ter Jobsen: ‘Er is keuze uit twee- en drieka-
merappartementen van 49 m² tot 68 m² met 
een eigen buitenruimte. Het is zo ingericht 
dat mensen er zo lang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. Alle woningen 
zijn traploos, drempelloos en ruim genoeg 
mocht thuishulp nodig zijn. Overigens zijn 
de meeste appartementen niet speciaal inge-
richt voor rolstoelgebruikers.’ Dat de wonin-
gen in Hof van Leijh geschikt zijn om zorg 
te ontvangen, blijkt ook uit technologische 
hulpmiddelen als het elektronische sluitsys-
teem. Wiebe Fennema: ‘Als bewoner bepaal je 
welke mensen toegang tot het pand en jouw 
woning krijgen. Iemand die geautoriseerd is, 
hoeft alleen zijn “druppel”, een soort pasje, 
aan te bieden, waardoor de deur opengaat. 
Of, als je bedlegerig bent, kun je met een af-
standsbediening, middels de videofoon bij de 
ingang van het gebouw, de deur voor iemand 
opendoen.’

Geen woonzorgcomplex
Peter Jobsen benadrukt dat Hof van Leijh 
geen woonzorgcomplex is. ‘Juist door de mix 
van leeftijden kan burenhulp makkelijk tot 
stand komen. Iemand die overdag thuis is, 
kan een pakje aannemen voor de buurman 
die buitenshuis werkt. Deze kan op zijn beurt 
’s avonds helpen met het tillen van een nieuwe 
wasmachine.’ Inschrijven voor de woningen 
is mogelijk vanaf april. ‘De inschrijving ver-
loopt via www.mijnwoonservice.nl, dus in-
schrijving op deze website is een voorwaar-
de. Het betreft sociale huurwoningen, dus er 
gelden inkomenscriteria. Mensen die 65 jaar 
of ouder zijn, krijgen voorrang als zij nu in 
een eengezinswoning met een trap wonen of 

in een appartement dat alleen met een trap 
bereikbaar is. Zij kunnen ook gebruik maken 
van de regeling “ouder worden, prettig wo-
nen” zodat ze hun huidige huur kunnen be-
houden en een verhuiskostenvergoeding van 
1000 euro krijgen.’

Wonen in toekomst
Wonen op een plek waar makkelijk zorg kan 
worden ontvangen, is ook mogelijk bij an-
dere locaties waar Zorgbalans samenwerkt 
met woningcorporaties, zoals De Moerberg 
in IJmuiden, De Hofstede in Velserbroek, de 
inleunwoningen van Huis ter Hagen in Drie-
huis, De Schulpen in Velsen-Noord en het 
Zeewijkplein in IJmuiden. Daarnaast zijn er 
toekomstplannen. Rob Huijsmans: ‘Op de lo-
catie Kennemerduin in Heemstede wordt het 
woonzorgcomplex vernieuwd en komt een 
mix van reguliere sociale huurhuizen en wo-
ningen geschikt voor ouderen. Kortom, een 
plek waar je lekker kan wonen.’

INSCHRIJVEN
Meer informatie over wonen in Hof 
van Leijh? Neem contact op met José 
de Cock, ouderencoach Elan Wonen:  
j.decock@elanwonen.nl of per
telefoon: 023 - 515 9 818. Kijk op 
www.elanwonen.nl bij 
nieuwbouwprojecten.

Voor inschrijving bij Hof van Leijh of 
zelfstandig wonen in een zorgwoning 
van een woningcorporatie in de regio 
Zuid-Kennemerland moet u ingeschre-
ven staan bij Mijn Woonservice. Kijk op  
www.mijnwoonservice.nl en zoek op 
‘Ouder worden en prettig wonen’. 

Voor zelfstandig wonen in een 
zorgwoning in de gemeente
Velsen kunt u mailen naar 
info@zorgwoningenvelsen.nl 
of bellen met 088 - 118 92 01. 
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{hart} voor de zaak

GERT BORGHARDT:

‘Ik blijf het 
leuk vinden 
om zelf 
maaltijden 
rond te 
brengen’

OOp 1 maart 1986 kwam Gert 
bij Kievit werken en in 1997 
nam hij de zaak over. Maar 
de basis voor de maaltijd-
service was al in 1970 ge-
legd door een mevrouw uit 
Haarlem-Zuid die voor haar 
oudere buren maaltijden be-
reidde. Kievit was destijds 
een van de eerste leveran-
ciers die verbonden was 
aan Servicepaspoort: maal-
tijdbezorger van het eerste 
uur. ‘Inmiddels maken we 

350 maaltijden per dag, dus 
we zijn behoorlijk geprofes-
sionaliseerd,’ vertelt Gert. 
‘Er moet in de keuken aan 
allerlei keurmerken worden 
voldaan.’

Maatwerk
Gert houdt desondanks zo-
veel mogelijk rekening met 
de individuele wensen van 
de klant. ‘Wij leveren maat-
werk. Als je iets niet lust, 
kan je dat aangeven en dan 
maken we iets anders. En als 
iemand niet opendoet en we 
ons ongerust maken, bellen 
we een contactpersoon. Die 
hebben we van alle klanten. 
We blijven onze dienstverle-

ning ontwikkelen en aanpas-
sen aan de vraag. Inmiddels 
hebben we een boodschap-
penservice opgezet en diep-
vriesmaaltijden van apetito 
kunnen ook bij ons worden 
besteld.’

Vertrouwd gezicht
Gert: ‘Ik blijf het leuk vinden 
om zelf de maaltijden bij de 
klanten rond te brengen. 
Dan heb je even tijd om een 
klein praatje te maken met 
de mensen. De sociale func-
tie van onze dienstverlening 
is zo belangrijk. Voor men-
sen die veel thuiszitten is het 
heel fijn dat zij dagelijks een 
vertrouwd gezicht zien.’

Gert Borghardt van Kievit is 
enorm gepassioneerd als het 

gaat om zijn bedrijf en de 
klanten die hij bedient. Voor 
Gert is elke klant een naam 
en een gezicht en hij is zich 

terdege bewust van de 
verantwoordelijkheid die 
hij voor de mensen heeft. MAALTIJDSERVICE VIA 

SERVICEPASPOORT
Servicepaspoort heeft een 
uitgebreide keuze aan leveran-
ciers van maaltijden. Verschillen-
de verse en warme maaltijden 
of diepvriesmaaltijden kunnen 
bij u thuis afgeleverd worden. 
Wilt u hulp bij uw keuze of 
meer informatie over de verschil-
lende kortingen die u krijgt als 
lid bij de leveranciers, bel dan 
met Servicepaspoort via 
023 - 891 84 40 of kijk op 
www.servicepaspoort.nl 
onder het kopje ‘aanbod/
maaltijdenservice’.

ANTON SMIT:

‘Het voelt goed 
om mensen te 
helpen’

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN 

De een verhuist naar een zorglocatie, 
de ander zoekt een geschikte manier 
om langer zelfstandig in de eigen 
woning te blijven wonen. In beide 
gevallen staat Anton Smit de mensen 
met raad en daad bij. Via interieur-
advies, bijvoorbeeld. Hij werkt al sinds 
2012 samen met Servicepaspoort. 

‘Mijn werk is heel afwisselend. Mede dankzij de 
samenwerking met Servicepaspoort kom ik overal. 
Het mooie is: alle mensen die ik help zijn blij,’ zegt 
Anton Smit van de Interieurdirigent, woninginrichter 
voor de regio Kennemerland. Zijn expertise in inte-
rieurs komt van pas wanneer iemand bijvoorbeeld 
van de eigen woning naar een woonzorgcentrum 
verhuist en er meubels, gordijnen of een vloer moe-
ten worden uitgezocht of de oude aangepast. Niet 
alles kan altijd mee, zo is de ervaring. Anton schetst 
een beeld van hoe het interieur op de nieuwe locatie 
eruit kan komen te zien en brengt de situatie in kaart. 
Zelf verkoopt hij ook interieurartikelen zoals meubels.

Diensten
‘Vrij snel kwam vanuit Servicepaspoort de vraag of 
ik de leden misschien ook kon helpen met “kleinere” 
klusjes, zoals het ophangen van beugels. Waarom 
niet? dacht ik meteen. Wanneer iemand bijvoor-
beeld uit het ziekenhuis komt, kan het nodig zijn dat 
er binnen korte tijd wandbeugels in de douche en 
het toilet worden geïnstalleerd. Gelukkig ben ik vrij 
flexibel en kan zo’n klusje vaak al op dezelfde dag 
voor elkaar zijn. Sinds kort kunnen geïnteresseerden 
ook terecht voor het installeren van trapliften.’

HULP NODIG?
Kunt u ook advies, nieuw meubilair of een handje hulp 
gebruiken? Voor kleinere diensten geldt een tarief van 
€ 24,- per uur.
Kijk eens op www.veiligheidshulpmiddelen.nl of 
www.interieurdirigent.nl of bel 06 - 1242 62 30.

De Interieurdirigent
Zeeweg 267 
1971 HD IJmuiden
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HETTY BRUINSE 
EN CAROLINE RUMKORF:

‘Een persoon-
lijke assistent 
denkt met 
u mee’

CCaroline Rumkorf en Hetty 
Bruinse komen met veel ple-
zier bij de mensen thuis om 
waar nodig bij te springen. 
Oorspronkelijk komen ze uit 
andere vakgebieden, maar 
allebei nemen ze een flink 
stuk levenservaring mee en 
een passie voor mensen.

Mooi werk
Caroline vertelt enthousiast: 
‘Wat een ongelooflijk mooi 
werk, waar ik zo in gerold 
ben en wat zo goed bij mij 
past. Ik vind het fijn om ou-
deren in deze levensfase te 
begeleiden. Als een soort 
“persoonlijke assistent” denk 
ik mee en help waar nodig. 
Het is zo veel meer dan al-
leen die boodschap of die au-
torit naar de huisarts. Naar-
mate ik meer ervaring opdoe, 
blijkt steeds weer dat het 
contact maken en de mooie 
gesprekken aangaan heel 
waardevol zijn! Het is voor 
de cliënten fijn te weten dat 
er een vertrouwd persoon 

naast hen staat. Persoonlijk 
contact kan op zo veel ma-
nieren ontstaan. Wanneer 
het moeizaam verloopt door 
bijvoorbeeld dementie, kan 
verbinding ontstaan door 
samen naar muziek te luis-
teren of een wandeling in 
de natuur. Samen genieten, 
dat zijn de mooie kanten van 
mijn werk.’

Stukje ondersteuning
Hetty vult aan: ‘Ik spreek 
vaak ouderen die stellen: “Ik 
heb geen hulp nodig hoor, 
ik red het allemaal prima!” 
En dat is heel begrijpelijk. 
Maar ik merk in de prak-
tijk dat het juist prettig is 

Precies de hulp die nodig 
is, die krijgt u via de 

Particuliere Diensten. 
In de praktijk blijkt dat 

juist mensen die de 
regie van hun leven zelf 

in handen willen 
houden, af en toe eens 
extra hulp inschakelen. 

Dat kan gaan om 
begeleiding bij 

ziekenhuisbezoek, 
administratie, 

boodschappen of 
gewoon een 

luisterend oor. 

om een stukje ondersteu-
ning te hebben bij zaken die 
wat meer energie kosten. Zo 
blijft er ruimte over voor de 
echt waardevolle dingen in 
het leven. Het is toch zonde 
wanneer mensen door alle 
rompslomp van het dage-
lijkse leven niet meer aan 
hun favoriete hobby’s toe-
komen? Een mevrouw die ik 
onlangs begeleidde naar het 
ziekenhuis, een pittige dame 
van bijna 90, had een aardig 
berichtje voor me achterge-
laten: “Dankjewel dat je met 
me mee bent gegaan en mij 
hebt ondersteund waar no-
dig, zonder me te betuttelen.” 
Dan is mijn dag goed!’

Elke dag thuiskomen met het idee 
dat je mensen hebt geholpen. Hamit 
Urfali wordt er nog steeds blij van. 
Inmiddels werkt hij al 24 jaar als 
installateur Persoonsalarmering voor 
Servicepaspoort.

‘Ik krijg elke dag bedankjes. Van de mensen die ik 
help, maar soms ook van hun familie of buren. Met 
de Persoonsalarmering die ik installeer bij mensen 
thuis voelen ze zich vaak veiliger. Ik voel me elke 
dag extra beloond doordat ik mensen heb geholpen,’ 
zegt Hamit Urfali. 

Sociaal
‘Ik vind het leuk om te zorgen voor de techniek 
achter de alarmering. Mensen kunnen 24 uur per 
dag contact opnemen met de alarmcentrale, met 
één druk op de knop. Dat is een prettig idee voor 
bepaalde situaties waarin er bijvoorbeeld een dief in 
huis is, of als iemand is gevallen. Toch is de sociale 
kant van mijn werk minstens zo belangrijk. Om dit 
werk te kunnen doen moet je loyaal zijn en het leuk 
vinden om met ouderen om te gaan. Zij ontwikkelen 
zich net zo goed als de techniek dat doet en worden 
steeds slimmer, en ook veeleisender. Dat vind ik 
overigens helemaal niet erg.’

Grappig
Hamit komt ook grappige situaties tegen. Bij een 
oudere mevrouw bijvoorbeeld van wie de Persoons-
alarmering op onverklaarbare wijze meerdere  
malen afging. Hamit nam poolshoogte bij haar in 
huis. ‘Wat bleek? De zender van haar alarmappa-
raat was zonder dat ze het wist in haar pantoffel 
terechtgekomen. Met elke stap ging het alarm af. 
Toen we daarachter kwamen moesten zij en ik wel 
erg lachen.’

OOK INTERESSE?
Bij Persoonsalarmering van Servicepaspoort draagt u  
een zender om uw nek of pols. Mocht er iets gebeuren, 
dan kunt u met één druk op de knop de hulp inschakelen 
van een bekende of een professional zoals een  
verpleegkundige. Wilt u meer weten? 
Kijk eens op www.servicepaspoort.nl/
over-servicepaspoort/persoonsalarmering/ of  
bel met Servicepaspoort: 023 - 8918 440.

HAMIT URFALI:

‘Met Persoons-
alarmering 
krijgen mensen 
weer rust’
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LONNEKE ENGELS:

‘Je helpt 
mensen in 
hun eigen 
omgeving’

E E‘Een van de mensen die ik 
regelmatig bezoek is een me-
vrouw van 95 jaar. Ze voelt 
een beetje als een oma voor 
mij. Vooral vroeger kwam bij 
elk bezoekje aan haar stee-
vast de geur van zelfgebak-
ken taart of cake me tege-
moet. Heerlijk. Zij heeft een 
speciaal plekje in mijn hart. 
Dat geldt trouwens voor 
meer van mijn cliënten,’ ver-
telt Lonneke.

Rust
Het is niet voor niks dat ze 
inmiddels al 23 jaar als ver-
zorgende werkt voor Zorg-
balans. Lonneke is namelijk 
niet alleen blij met haar cli-
enten, maar ook met haar 
collega’s. Samen staan ze 
sterk, zegt ze. En het werk 
zelf? Dat is heel divers en 
varieert van het verzorgen 
van wonden en het begelei-
den van mensen met diabe-
tes tot terminale zorg. ‘Ook 
ondersteun ik mensen met 
dementie in hun zelfstandig-
heid. Met een oudere dame 
heb ik afgesproken dat ik 
haar op vaste dagen kom 

helpen bij het wassen. Op de 
andere heeft ze zelf de regie. 
Dat overzicht geeft haar rust.’

Echte aandacht
Het is een voorbeeld van hoe 
je kunt inspelen op de wen-
sen van iemand, vindt Lon-
neke. In de thuiszorg is daar 
volgens haar genoeg ruimte 
voor. ‘Je helpt mensen in hun 
eigen omgeving, dat vind ik 
fijn. Een stagiaire die vanoch-
tend met me meeliep merkte 
op dat alle mensen zo vrolijk 
van me worden. Dat is pre-
cies wat mij drijft. Ook bij 
mensen die misschien niet zo 
vrolijk zijn een lach op het ge-

Een lach bij al haar cliënten, 
dat is waar Lonneke Engels 
naar streeft. Ze werkt al 23 

jaar als verzorgende 3IG voor 
Zorgbalans. Het werk in de 
thuiszorg is haar op het lijf 

geschreven.

zicht krijgen, daar word ik blij 
van. In de thuiszorg run je een 
beetje je eigen toko. Daardoor 
kan ik mijn eigen draai geven 
aan het werk en ook een beet-
je mijn stempel drukken op de 
zorg. Met tijd voor de persoon 
en echte aandacht.’

MEER WETEN?
Benieuwd wat de thuiszorg 
voor u of een naaste kan 
betekenen? Bel met Zorg-
balans via 023 - 8 918 918, 
stuur een mail naar 
info@zorgbalans.nl of 
kijk eens op de website:
www.zorgbalans.nl/
thuiszorg/

Er zijn veel organisaties met zorg bezig: ziekenhuizen, huisartsen, 
fysiotherapeuten, gemeenten en thuiszorgorganisaties zoals Zorg-
balans. Mensen die zorg nodig hebben krijgen vaak met een aantal 
van deze organisaties te maken. Voor patiënten is het belangrijk dat 
de zorg goed is georganiseerd en dat de hulpverlening op elkaar 
aansluit. Indien u zorg geleverd krijgt vanuit een van de zorgorga-
nisaties kunt u deze om advies vragen. Zij kunnen u verder helpen 
en zo nodig verwijzen. 

Zorgbalans maakt het zoeken makkelijk met ‘Eva van Zorgbalans’. 
Eva is het hulpvaardige gezicht van de organisatie. Eva weet de 
weg in hulp, zorg, welzijn en wonen. U kunt Eva onder andere te-
genkomen op de website van Zorgbalans, in bladen en folders. Als 
Eva in de buurt is, dan is het antwoord op uw vragen altijd dichtbij. 

Als u in een situa-
tie komt waarin u 
zorg nodig heeft, 
is het regelwerk 

dat erbij komt 
kijken soms een 

puzzel. Het is niet 
altijd eenvoudig 

om de juiste weg 
te vinden in het 

grote aanbod van 
wonen, zorg en 

welzijn.
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WEET UW WEG
IN ZORGLANDWaar kunt u terecht met 
vragen over zorg?



Huisarts/HAP
De huisarts is de centrale zorg-
verlener in de gezondheidszorg. 
De huisarts kan u behandelen, 
adviseren of doorverwijzen. De 
huisarts is uw vertrouwensper-
soon met wie u in principe al-
les kunt bespreken, ook levens-
aspecten die gevoelig kunnen 
liggen. Een goed contact met de 
huisarts is van essentieel belang. 
Indien de gezondheid minder 
wordt, als u of de huisarts het 
nodig vindt, kan er een wijkver-
pleegkundige worden ingezet 
voor zorg en hulp in de thuissi-
tuatie. De wijkverpleegkundige 
kan door uzelf gekozen worden. 
Het is handig om met de huis-
arts over deze keuze te spreken, 
die kan namelijk advies geven. 
Indien u medische vragen heeft 
die niet kunnen wachten tot de 
volgende dag, dan kunt u bij af-
wezigheid van uw huisarts te-
recht bij de huisartsenpost. Het 
is wenselijk om eerst telefonisch 
contact op te nemen met de 
huisartsenpost. Afhankelijk van 
uw vraag zullen zij u adviseren.

Wijkgerichte zorg
In de regio Zuid-Kennemerland is 
het informatiepunt Wijkgerich-
te Zorg opgericht om de zorg 
rondom ouderen beter op elkaar 
af te stemmen. Dit is een samen-
werkingsverband van huisart-
sen en diverse thuiszorginstel-
lingen, waaronder Zorgbalans. 
Het Spaarne Gasthuis en de ge-
meenten Haarlem, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede, Heemstede 
en Velsen zijn nauw bij de wijk-
gerichte zorg betrokken. Wilt 
u informatie of advies? Kijk op  
www.wijkgerichte-zorg.nl, bel 
via 06 - 23 584 652 of mail naar: 
wijkgerichtezorg@kcoetz.nl.

Zorgbemiddeling van 
Zorgbalans
De medewerkers van Zorgbalans 
kunnen u ook van dienst zijn 
bij het in kaart brengen van uw 
exacte zorgvraag. Zij staan u per-
soonlijk te woord, helpen u inzicht 
te krijgen in de regels en voorzie-
ningen en kunnen u informeren 
over de mogelijkheden in uw spe-
cifieke situatie. Zij geven advies 
en bemiddelen of begeleiden u bij 
uw zoektocht naar een geschikte 
woon-, zorg- of welzijnsvoor-
ziening. Samen met u zoeken ze 
naar een passende oplossing bin-
nen de mogelijkheden van Zorg-
balans. Neem voor meer informa-
tie contact op met Zorgbalans via  
023 - 8 918 918, stuur een e-mail 
naar info@zorgbalans.nl of kijk op  
www.zorgbalans.nl

De conclusie die u uit boven-
staande informatie kunt trekken 
is dat u met vragen over zorg 
voor ouderen zowel bij de huis-
arts als de wijkgerichte zorg, als 
Zorgbalans terechtkunt. 

Voor spoedvragen? 
Bel 112!
Bel 112 voor spoedeisende hulp 
bij direct levensbedreigende situ-
aties of wanneer u getuige bent 
van een misdrijf. Bijvoorbeeld na 
een verkeersongeluk, bij brand of 
wanneer iemand inbreekt. Dan 
telt elke seconde. De 112-alarm-
centrale stuurt dan onmiddel-
lijk de juiste hulp: brandweer, 
politie of ambulance. Dit gratis 
Europees noodnummer belt u in 
alle landen van de Europese Unie 
(EU).

Professionele 
Alarmopvolging
Als u beschikt over een alarmap-
paraat kunt u een abonnement 
nemen op professionele alarm-
opvolging. Er staat dan een team 
verzorgenden voor u klaar om 
gehoor te geven aan uw oproep. 
U dient rekening te houden met 
een maximale aanrijtijd van 30 
minuten. Bel daarom altijd bij le-
vensbedreigende situaties 112!

Wel of niet verzekerde zorg
Iedereen die in Nederland woont 
of werkt is verplicht verzekerd op 
grond van de Zorgverzekerings-
wet. Met deze basisverzekering 
heeft u recht op medisch nood-
zakelijke zorg. De zorgverzeke-
raar betaalt de rekening. Er geldt 
hierbij een verplicht eigen risico. 
Volgens de Zorgverzekeringswet 
kunt u alleen op verwijzing van 
een huisarts een behandeling 
ondergaan. Het bezoek aan uw 
huisarts is uitgesloten van het ei-
gen risico, net als de inzet van de 
wijkverpleegkundige.  

Onverzekerde zorg betreft zorg 
buiten de basisverzekering/het 
basispakket van de zorgverzeke-
raar. U moet deze zorg zelf beta-
len, tenzij u een aanvullende ver-
zekering heeft afgesloten, zoals 
bijvoorbeeld voor fysiotherapie 
of de tandarts.

Welke 
aanspreek-

punten 
zijn er voor 

vragen 
over zorg?

Particuliere zorg
Zorgbalans biedt u een kwa-
litatief hoogwaardig en goed 
betaalbaar dienstverleningspak-
ket gericht op het (langer) thuis 
blijven wonen, zorg aan huis en 
het verlichten van mantelzorg-
taken. Het uitgebreide diensten-
pakket varieert van particuliere 
(zorg)diensten, zoals verpleging 
aan huis als u zelf zorg wilt in-
kopen, bijvoorbeeld via een PGB, 
tot aan diensten die het leven 
vergemakkelijken, zoals hulp bij 
boodschappen, een strijkservice 
of administratieve ondersteu-
ning. Neem voor meer informa-
tie contact op met Zorgbalans via 
023 - 8 918 918, stuur een e-mail 
naar info@zorgbalans.nl of kijk 
op www.zorgbalans.nl

Persoons Gebonden 
Budget (PGB)
U kunt verzekerde zorg ontvan-
gen in natura of u kunt in som-
mige gevallen in aanmerking 
komen voor een PGB. Dat is een 
bedrag waarmee u zelf uw zorg 
kunt regelen. Ook als u hulp bij 
het huishouden nodig heeft, kunt 
u aanspraak maken op een PGB. 
Met dit budget koopt u zelf zorg 
in bij een aanbieder of leveran-
cier naar eigen keuze. 

Via Servicepaspoort kunt u een 
afspraak maken met een van 
onze PGB-adviseurs, zij kunnen 
u ondersteunen bij het concreet 
maken van uw zorgvraag en de 
aanvraag van uw indicatie ver-
zorgen. Indien gewenst nemen 
de PGB-adviseurs zelfs de gehele 
verzorging van uw PGB-admi-
nistratie van u over en kunnen 
zij u adviseren over waar u uw 
zorg kunt inkopen. Wilt u meer 
weten? Voor meer informatie, 
kijk op www.servicepaspoort.nl 
of bel 023 - 8 918 440.

Wet- en 
regelgeving
De zorg aan ouderen 
en chronisch zieken 

valt in Nederland onder 
verschillende wetten. 

De zorg in verpleeg- en 
verzorgingshuizen valt 

onder de Wet lang-
durige zorg (Wlz) en 

de zorg thuis valt 
meestal onder de 

Zorgverzekeringswet 
(Zvw) en Wet maat-
schappelijke onder-

steuning (Wmo).

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz is er voor mensen die 
de hele dag intensieve zorg of 
toezicht dichtbij nodig hebben. 
Bijvoorbeeld ouderen met ver-
gevorderde dementie of mensen 
met een ernstige verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke be-
perking. Er kan langdurige zorg 
thuis geboden worden, maar ook 
in een zorginstelling. Het Cen-
trum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
beoordeelt onafhankelijk of bur-
gers recht hebben op zorg via de 
Wet langdurige zorg (Wlz). Dit 
gebeurt op basis van uniforme 
en objectieve criteria, zodat de 
beoordeling overal in het land 
hetzelfde is. Meer informatie 
vindt u op www.ciz.nl

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis 
maken onderdeel uit van het 
basispakket van uw zorgverze-
kering. Er geldt geen eigen ri-
sico of eigen bijdrage voor. De 
wijkverpleegkundige bekijkt sa-
men met u en eventueel uw arts 
welke zorg u precies nodig heeft. 
U kunt verpleging en verzorging 
thuis ook rechtstreeks bij de 
zorgaanbieder aanvragen. 

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 
Gemeenten zorgen ervoor dat 
mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen vanuit de 
Wmo. De gemeente geeft onder-
steuning thuis bijvoorbeeld voor 
huishoudelijke hulp, begeleiding 
en dagbesteding. U kunt bij het 
Wmo-loket van uw gemeente 
hierover meer informatie vragen.

CAK
De belangrijkste taak van het 
CAK is het vaststellen en innen 
van eigen bijdragen op grond 
van Wlz/Wmo en jeugdwet. 
Heeft u vragen gericht op de 
financiering van zorg? U kunt 
hiervoor contact opnemen met 
het CAK. www.hetcak.nl

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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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.

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

SERVICEPASPOORT & WONEN

SERVICEPASPOORT & WELZIJN

SERVICEPASPOORT & TECHNOLOGIE

SERVICEPASPOORT & ZORG

•  Vakmensen aan huis
•  Persoonsalarmering
•  Voor al uw vragen
•  Eva van Zorgbalans

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.

Samen actief 
voor gezond-
heid, ook 
daarom ben 
je lid.

•  Samen 
bewegen

•  Iemand 
die er echt 
voor u is

•  Samen een 
team

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.

Slimme
oplossingen 
maken
het leven 
lichter.

•  De Compaan
•  Zorgrobots als bij- 

voorbeeld ‘Tessa’
•  Dwaaldetectie
•  Geheugensteuntjes als  

een medicijndispenser
•  Zorg op afstand
•  Alarmknop

Op het gebied van zorg, ondersteu-
ning 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.

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

En met de rekentool weet u 
snel wat zorg kost en wat even-
tueel kan worden vergoed.

•  Als u mantelzorger bent
•  Thuis wonen met een  

haperend brein
•  Helpen zoeken-helpen kiezen

Het kan opeens gebeuren dat er 
hulp en zorg nodig is. Dan is het 
een prettig idee dat Servicepas-
poort voor u klaarstaat. Service-
paspoort is vanouds geworteld 
in de zorg. We weten de weg,  
kennen de dienstverleners en 
zorgprofessionals.
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diensten{overzicht}
Afwikkelen nalatenschap/
Uitvoeren erfenis 
10-20% LEDENKORTING OP 
HET UURTARIEF

Er komt veel kijken bij de admi-
nistratie en de afwikkeling van 
een erfenis. Ziet u ertegen op 
om dit allemaal zelf te doen of 
vindt u het ingewikkeld? Dan 
kunt u via Servicepaspoort een 
onafhankelijke persoon inscha-
kelen. U kunt onze leverancier 
ook eerder inschakelen, bijvoor-
beeld bij langdurige opname in 
een verpleeghuis. 

Het Nalatenschapsdossier is 
van grote waarde naast uw 
testament! Hierin staan name-
lijk alle belangrijke praktische 
zaken die uw executeur en/of 
nabestaanden moeten weten 
om uw nalatenschap zorgvuldig 
af te kunnen wikkelen. Tijdens 
leven dient het dossier als een 
overzichtelijk naslagwerk van al 
uw bezittingen, verplichtingen, 
contracten en wilsverklaringen.  

Is uw partner of een andere 
dierbare overleden, dan kunt u 
via Servicepaspoort geholpen 
worden bij de afwikkeling door 
het afgeven van een verklaring 
van executele of een verklaring 
van erfrecht. Ook kunnen zij u 
adviseren en begeleiden bij de 
afwikkeling van de nalatenschap 
zowel op civiel- als fiscaal-
rechtelijk gebied en alle overige 
vraagstukken waar u mee te 
maken krijgt bij een overlijden. 

Alarmeringsapparatuur
7% LEDENKORTING

U wilt het liefst zo lang moge-
lijk zelfstandig blijven wonen en 
u veilig voelen. Er kunnen zich 
altijd situaties voordoen waarbij 
u (dringend) hulp nodig heeft. 
Met een alarmapparaat kunt u 
uw eigen contactpersonen of 
professionele hulp inschakelen.
Servicepaspoort heeft eigen 
apparaten in beheer waarmee 
u niet afhankelijk bent van 
gemeente of zorgverzekeraar. U 
krijgt korting met een lidmaat-
schap van Servicepaspoort. 
U betaalt hiervoor eenmalige 
aansluitkosten, en daarnaast 
de maandelijkse huur voor het 
alarmapparaat. Informeer bij 
uw zorgverzekeraar naar een 
mogelijke vergoeding. 

Alarmopvolging
EXCLUSIEF VOOR LEDEN

Alarmopvolging is een aanvul-
lende dienst op de alarme-
ringsapparatuur. Als u geen 
drie contactpersonen heeft 
die binnen 30 minuten bij u 
kunnen zijn, is Professionele 
Alarmopvolging iets voor u! 
Met een abonnement op Profes-
sionele Alarmopvolging bent u 
7 dagen per week, 24 uur per 
dag verzekerd van professionele 
hulp door het ambulante team 
van Zorgbalans. Er is altijd een 
medewerker van de thuiszorg 
beschikbaar om naar u toe te 
komen. Het team komt in actie 
bij een calamiteit, bijvoorbeeld 
als u valt. Persoonsalarmering 
is mogelijk in de regio Zuid-
Kennemerland. De abonne-
mentskosten komen neer op 
een gering vast bedrag per 
maand. 

wonen

Behang- & schilderservice
10% LEDENVOORDEEL
OP MATERIALEN

Soms is het inhuren van een 
behanger of schilder de oplos-
sing om te kunnen genieten van 
uw woonomgeving. Service-
paspoort werkt met vakmensen 
die zelfs (in overleg) binnen een 
week de klus kunnen klaren. 

Belastingservice
TOT € 30,- LEDENVOORDEEL

De aangifte inkomsten-belas-
ting is elk jaar weer een heel 
karwei. De belastingadviseur 
kan u hierbij helpen. Tussen 
februari en 1 april kan deze bij u 
thuis komen en daarna is er een 
gratis opstuurservice. 

Bibliotheekservice 
Zuid-Kennemerland
GRATIS AAN HUIS VOOR 
LEDEN

De bibliotheek is er voor ieder-
een. Dus ook voor mensen die 
niet in staat zijn om naar de 
bibliotheek te komen. De Biblio-
theek aan Huis zorgt ervoor dat 
u kunt blijven lenen. Boeken, 
tijdschriften, cd’s, films, grote 
letterboeken en luisterboeken, 
wat u maar wilt. Zij brengen 
de materialen gratis bij u thuis 
en halen ze ook weer op. De 
Bibliotheek aan Huis is er voor 
iedereen die woonachtig is in 
de regio Zuid-Kennemerland en 
vanwege een fysieke beperking 
niet (of tijdelijk niet) naar de 
bibliotheek kan komen. 

Bloemenservice
10% LEDENKORTING

Bloemen kunnen uw huis een 
beetje mooier kleuren! Wilt u 
een boeket laten bezorgen of wilt 
u misschien gebruikmaken van 
een bloemenabonnement? Dit 
kan geregeld worden door de 
bij Servicepaspoort aangesloten 
bloemisten. Zij zijn hierin gespe-
cialiseerd en hebben hun eigen 
bezorgdienst in de regio Velsen, 
Haarlem en omstreken. Ook voor 
speciale gelegenheden zoals 
kerst, Valentijnsdag, Pasen en 
Moederdag kunt u bij hen terecht. 
Servicepaspoortleden krijgen 10% 
korting op hun aankoop. 

Boedelopslag
LEDENVOORDEEL

Als u huisraad of andere spullen 
hebt die u niet kwijt kunt, denk 
dan eens aan (tijdelijke) extra 
opslagruimte. Ideaal voor bijvoor-
beeld opslag van uw huisraad bij 
verbouwing, verhuizing of van uw 
seizoens-gebonden spullen zoals 
tuinmeubilair, kampeerspullen, 
skiboxen, surfplanken of fietsen. De 
units zijn 24 uur per dag beveiligd. 

Boodschappenservice
GRATIS THUISBEZORGD 
VANAF € 35,-*

Als u om gezondheidsredenen 
of vanwege tijdgebrek de bood-
schappen niet (meer) zelf kunt 
doen, kunt u gebruikmaken van 
de boodschappenservice. Zij 
bieden de helpende hand in Zuid-
Kennemerland, Velsen, IJmuiden 
en de Bollenstreek. Service-
paspoort meldt u als klant aan, 
waarna u zelf al uw dagelijkse 
boodschappen en aanbiedingen 
uit de wekelijkse folder kunt be-
stellen. Ook kunnen kleine verse 
boodschappen besteld worden 
via een aantal van onze maaltijd-
leveranciers. 
*excl. rookwaren

Cateringservice
10% LEDENKORTING OP HET 
OFFERTEBEDRAG

Via Servicepaspoort kunt u een 
catering voor twee tot duizend 
personen op elke gewenste 
locatie laten verzorgen. Van 
bittergarnituren tot luxe diner 
en van serviesgoed tot feest-
tent, zij kunnen alles tot in de 
puntjes voor Servicepaspoort-
leden regelen. Zij maken van 
elke gelegenheid een geslaagd 
culinair event! 

Computerhulp
5% LEDENKORTING

Heeft u hulp nodig met uw 
computer, iPad of e-reader, 
wilt u bekend raken met het 
internet of wegwijs gemaakt 
worden op uw computer? 
Via Servicepaspoort kunt u 
daarmee geholpen worden. Zij 
geven ook advies bij het beveili-
gen van uw draadloos netwerk. 
Tevens kunt u cursussen volgen 
via Servicepaspoort. 

Dierenarts
20% LEDENKORTING OP EEN 
HUISBEZOEK

Servicepaspoort werkt samen 
met twee moderne klinieken 
in uw regio voor de behande-
ling van gezelschapsdieren. 
Consulten, onderzoeken en 
operaties, alle zorg onder één 
dak. Ook voor echo’s, kijkopera-
ties en specialistische zorg bent 
u bij hen aan het goede adres. 
Tevens verzorgen zij thuisvisi-
tes voor bijvoorbeeld het laten 
inenten van uw huisdier. 

Gasservice
10% LEDENKORTING

Heeft u problemen met uw 
geiser/gashaard of cv? Onze 
leverancier heeft al meer dan 
twintig jaar ervaring op gas-
servicegebied. Spoedreparaties 
kunnen binnen 24 uur plaats-
vinden. Hij werkt samen met 
erkende installateurs. 

Glazenwasservice
10% LEDENKORTING BIJ 
HET AFSLUITEN VAN EEN 
OFFERTE

Wilt u uw ramen professioneel 
schoon en streeploos gewas-
sen? Onze leverancier komt 
eerst bij u langs om een offerte 
uit te brengen. 

Hovenier
10% LEDENKORTING

Onze hoveniers verrichten met 
name groot onderhoud. Denk 
aan spitwerk, bomen rooien, 
mini-grondverzet en sierbe-
strating. Maar ze kunnen ook 
met u meedenken over een 
nieuw tuinontwerp. 

Huisdierenverzorgservice
10% LEDENKORTING OP 
HET OFFERTEBEDRAG

Heeft u huisdieren en gaat u 
op vakantie of familiebezoek, 
moet u opgenomen worden in 
een ziekenhuis of heeft u een 
bepaalde beperking waardoor 
het verzorgen niet of minder 
mogelijk is? Dan staan onze 
dierenverzorgers voor u klaar. 
Een van hen komt eerst bij u 
langs om de aanvraag met u 
te bespreken en daarna wordt 
een offerte opgemaakt. 

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440
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Hulp bij uw huishouden
PARTICULIER OF PGB

Heeft u moeite met de dagelijkse 
huishoudelijke werkzaamheden 
en wilt u hierbij ondersteuning 
ontvangen? Of worden bepaalde 
huishoudelijke activiteiten u 
te zwaar? Dan is extra hulp en 
ondersteuning vaak een wel-
kome uitkomst. Onze ervaren en 
betrokken medewerkers helpen 
u graag bij alle huishoudelijke 
zaken zoals stoffen, stofzuigen, 
wassen, ramen lappen, bedden 
opmaken en verschonen, het 
verzorgen van de broodmaaltijd 
en het opwarmen of (helpen) 
koken van de maaltijd. Uw 
wensen staan hierbij centraal. 
Huishoudelijke hulp kunt u par-
ticulier inkopen, betalen uit uw 
PGB-budget en/of hiervoor een 
indicatie in natura aanvragen bij 
uw gemeente. 

Interieuradvies/-decoratie
10% KORTING PER UUR

Niet alles kan meegenomen 
worden bij een verhuizing naar 
een kleinere woning. Welke keus 
kan er dan het best gemaakt 
worden? U kunt op maat advies 
krijgen, maar u kunt ook gehol-
pen worden bij het uitkiezen van 
nieuwe meubels of gordijnen. 

Kledingreparatieservice
10% LEDENKORTING

Op zoek naar iemand die uw 
kledingstukken repareert of 
vermaakt naar wens? Als lid 
van Servicepaspoort ontvangt  
u 10% korting op elke kleding-
reparatie. Voor het eventueel 
halen of brengen* wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. 
*Dit is helaas niet bij alle kle-
dingreparatieshops mogelijk.  
Vraag naar de voorwaarden.

(Grote-)Klussendienst
TOT 15% LEDENKORTING 
OP HET UURTARIEF

Voor grote kluswerkzaamhe-
den zoals renovaties, plaatsen 
isolatieglas, verbouwing van 
keuken, badkamer, sanitair en 
timmerwerken heeft Service-
paspoort diverse leveranciers 
voor u geselecteerd. 

(Kleine-)Klussendienst
SPECIAAL TARIEF VOOR 
LEDEN

Heeft u kleine klussen in en 
om het huis zoals bijvoorbeeld 
schilderijen of lampen ophan-
gen, reparatie aan uw lek-
kende kraan of een deurgreep 
vervangen? Maar ook montage 
van meubels, schilderwerk, 
behangen, installeren van uw 
tv of laminaatvloer leggen, met 
uw lidmaatschap van Ser-
vicepaspoort ontvangt u eerst 
een vrijblijvende prijsopgave, 
waarna u kunt beslissen om 
de werkzaamheden uit te laten 
voeren. 

Loodgieters- en installatie-
service
10% LEDENKORTING

Onze leveranciers zijn vakman-
nen, op het gebied van loodgie-
ters- en installatiewerk (grote 
en kleine loodgietersklussen). 
Montage en reparatie van wa-
terleidingen, riolering, sanitair, 
ventilatie, lood- en zinkwerk, 
dakwerkzaamheden, speciale 
voorzieningen (het plaatsen van 
alle soorten handgrepen, beu-
gels en speciale kranen, die met 
weinig kracht te bedienen zijn). 

Maaltijdservice 
LEDENVOORDEEL/GEEN 
AFNAMEVERPLICHTING

Maak het uzelf gemakkelijk en 
geniet iedere dag van een ge-
zonde en lekkere maaltijd. Onze 
leveranciers bieden een zeer 
uitgebreid menu van warme, 
koelverse of vriesverse maaltij-
den, soepen en desserts. Tevens 
is er een ruime keuze aan 
vegetarische en dieetmaaltijden. 
De maaltijden worden gratis 
thuisbezorgd zonder afname-
verplichting. 

De warme thuismaaltijden kunt 
u geleverd krijgen op maan-
dag tot en met vrijdagmiddag 
en in de avond. Op zaterdag 
worden de maaltijden in de 
middag bezorgd. Alle gekoelde 
maaltijden zijn kant-en-klaar en 
zijn eenvoudig te verwarmen 
in magnetron of oven. Voor u 
het weet, zet u op ieder door u 
gewenst tijdstip een lekkere en 
gezonde maaltijd op tafel. 

Ongediertebestrijding
10% LEDENKORTING

Heeft u last van ongedierte, 
zoals bijvoorbeeld muizen, rat-
ten, vogels, mollen, houtworm, 
vlooien, kruipende insecten of 
wespen? Dan hebben wij voor 
u een bedrijf geselecteerd dat 
zijn uiterste best zal doen om 
het naar uw tevredenheid op 
te lossen. Naast service aan 
huis bieden zij ook producten 
aan waarmee u zelf aan de slag 
kunt. 

Ontstoppingsservice
5% LEDENKORTING OP 
ONTSTOPPINGEN

Ontstoppen van alle voor-
komende afvoeren, zoals 
douche-, gootsteen-, toilet- en 
regenwaterafvoeren. Reiniging 
onder hoge druk, kleurenca-
mera-inspectie & riooldetectie, 
rookinspectie, vernieuwen van 
riolering. Via Servicepaspoort 
kunnen al deze diensten gele-
verd worden. 

Professional Organizer
10% LEDENKORTING 
OP UURBASIS

Een professional organizer 
begeleidt en adviseert bij het 
overzichtelijk maken en struc-
tureren van uw huis. Een pro-
fessional organizer wordt ook 
wel beschouwd als een opruim-
coach. Het opruimen van spul-
len is echter nooit een doel op 
zich, maar een middel om weer 
rust en ruimte te creëren voor 
leuke dingen. De professional 
organizers van Servicepaspoort 
zijn aangesloten bij de erkende 
beroepsvereniging NBPO. 

Reparatieservice huishoude-
lijke apparaten
50% LEDENKORTING OP 
VOORRIJKOSTEN

Niets zo vervelend als een ap-
paraat dat stuk is. Via Service-
paspoort kunt u aan huis alle 
merken wasautomaten, drogers, 
koelkasten, diepvriezers, kook-
platen et cetera laten repareren. 
U krijgt ter plaatse vooraf een 
prijsopgave. De korting geldt 
alleen bij daadwerkelijke repa-
raties, niet bij een onderzoek en 
gebruikersfouten. 

Schilderservice
10% LEDENKORTING

Als uw huis wel een likje verf 
kan gebruiken, heeft Service-
paspoort een aantal leveran-
ciers voor u geselecteerd. Zij 
verzorgen vakkundig al uw 
schilderwerk binnens- en 
buitenshuis. U kunt vrijblijvend 
een offerte aanvragen. 

(Grote-)Schoonmaakservice
KORTING OP UURTARIEF

Uw gezondheid laat het niet 
toe of u heeft gewoonweg geen 
tijd om zelf de grote schoon-
maakklussen aan te pakken. Via 
Servicepaspoort kunt u een pro-
fessioneel schoonmaakbedrijf 
inschakelen. Zij klaren deze klus 
graag voor u. Minimale afname 
is vier uur. 

Schoorsteenvegen/dakgoten 
reinigen en dakinspectie
10% LEDENKORTING

Heeft uw dak een onderhouds-
beurt nodig? Via Servicepas-
poort kunt u onze leverancier 
inschakelen voor werkzaam-
heden aan uw dak(goot) en 
schoorsteen. Ook kunt u uw 
dakgoten of uw mechanische 
ventilatiesystemen laten rei-
nigen. 

Stoffeerservice
VANAF 5% LEDENKORTING 
OP MATERIAAL. GRATIS 
HAAL- EN BRENGSERVICE.

Onze leveranciers zijn een 
begrip in ons werkgebied. Dé 
specialisten op het gebied van 
complete woninginrichting. 
Zij leveren tapijt, gordijnen, 
behang, zonwering, parket en 
laminaat. (Nieuwe) bewoners 
kunnen worden opgehaald en 
weer teruggebracht om stof-
fering uit te zoeken. Binnen 
acht dagen kan er, in principe, 
geleverd worden (inclusief het 
aanbrengen van bijvoorbeeld 
rails). Zij beschikken over spe-
ciale lijm voor vloerbedekking, 
die makkelijk te verwijderen 
is. Egaliseren en ondervloeren 
leggen kunnen zij uiteraard ook. 

Stomerij/Wasserij/
Strijkservice
LEDENVOORDEEL

Wilt u uw wasgoed graag uit-
besteden? Wij hebben diverse 
leveranciers voor u geselecteerd 
waar wij goede ervaringen mee 
hebben. Er geldt een haal- en 
brengservice tegen een kleine 
vergoeding. 

Testament/Levenstestament-
service
LEDENKORTING BIJ HET OP-
STELLEN VAN UW
(LEVENS)TESTAMENT

Via Servicepaspoort kunt u 
bij onze notaris terecht voor 
het opstellen van uw (levens)
testament. Hij geeft u graag 
advies op maat over wat voor u 
van belang is om op te nemen 
in uw (levens)testament zodat 
dit aansluit bij uw persoonlijke 
situatie en wensen. 

(Klein) Tuinonderhoud
LEDENVOORDEEL

De tuin onderhouden kan een 
flinke klus zijn. U kunt dit uitbe-
steden aan de bij ons aange-
sloten vrijwilligersorganisatie 
of aan de bij ons aangesloten 
professionele leveranciers. Denk 
aan grasmaaien, snoeien, blad 
ruimen en onkruid wieden of 
bestrijden. Eveneens voor het 
aanplanten bent u bij ons aan 
het goede adres. U kunt ook uw 
tuin zomer- of winterklaar laten 
maken of periodiek onderhoud 
afspreken. 

Tuinontwerp
5% LEDENKORTING

Heeft u plannen om uw tuin 
(geheel of gedeeltelijk) aan te 
pakken? Met een goed ontwerp 
heeft u jarenlang plezier van 
uw tuin, in alle seizoenen. Onze 
leverancier helpt u daarbij. Zij 
ontwerpen zelf of schakelen een 
hovenier voor u in. Daarnaast 
geven zij als tuincoach tips en 
adviezen en leert u zelfstandig 
uw tuin te onderhouden. U 
kunt vrijblijvend een gesprek 
aangaan. 

Uitvaartservice
LEDENVOORDEEL

Wilt u uw uitvaart geregeld 
hebben? Maak dan gebruik van 
de gratis inventarisatie van 
uw uitvaartwensen van onze 
leveranciers. Dat kan altijd 
lokaal dichtbij. Een persoon-
lijk afscheid dat past bij uw 
wensen. Zij luisteren, regelen, 
begeleiden en zorgen ervoor 
dat op de dag van de uitvaart 
alles verloopt zoals u dat wilt. 
En zoals u samen hebt afge-
sproken. 

Verhuisservice
LEDENVOORDEEL

Voor het (de)monteren en 
verhuizen van uw spullen biedt 
Servicepaspoort een verhuis-
service aan. Van tevoren komen 
onze verhuizers bij u langs om 
een inschatting te maken van 
de hoeveelheid werk en de 
kosten. Als u niet al uw spul-
len mee kunt nemen naar uw 
nieuwe huis, kunnen wij ook 
een opslag regelen. 

(Collectieve) Verzekeringen
LEDENVOORDEEL

Servicepaspoort biedt u en uw 
gezinsleden korting op verze-
keringen. U krijgt korting op 
onder andere de volgende ver-
zekeringen: autoverzekeringen, 
woonverzekeringen en doorlo-
pende reisverzekeringen. 

Webshop
LEDENVOORDEEL

In de webwinkel staan alle pro-
ducten die u snel kunt bestellen 
handig bij elkaar. Daarnaast 
kunt u een kijkje nemen in ons 
overige aanbod van producten 
en diensten die u via de mail 
of telefoon bestelt. Denk aan: 
fitbalsem, een smartphone, een 
bloeddrukmeter, kaartjes voor 
de zomer/winterweek van Li-
belle, abonnementen of kaartjes 
voor leuke beurzen.  

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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Een rookmelder waarschuwt 
u tijdig, waardoor u meer tijd 
heeft om te reageren. Laat u 
informeren over de mogelijk-
heden. De leveranciers van Ser-
vicepaspoort kunnen u helpen 
bij de plaatsing van brand- en/
of CO2-melders. 

Compaan
TABLET VOOR SENIOREN 

Maak kennis met de Compaan, 
de tablet voor plezier en gemak. 
Simpel in gebruik en prachtig 
vormgegeven. Ervaring met 
computers is niet nodig. De 
Compaan is zo opgezet dat 
iedereen het kan leren. Met de 
Compaan kunt u foto’s ontvan-
gen, berichten uitwisselen en 
beeldbellen. Hierdoor blijft u 
makkelijk in contact met uw 
familie en vrienden. Daarnaast 
biedt de Compaan toegang tot 
lokaal nieuws, spelletjes en een 
agenda. Familie en vrienden 
communiceren met de Com-
paan via een app voor de mo-
biele telefoon, tablet of gewoon 
via een computer. Uiteraard is 
de communicatie veilig en vindt 
plaats binnen een afgesloten 
omgeving. Ook kunnen familie 
en vrienden mantelzorg facilite-
ren via de Compaan.

Enige computerervaring en 
zoekt u een steuntje in de rug? 
Ga dan aan de slag met de 
Compaan Connect. Met deze 
overzichtelijke tablet maakt 
u zorgeloos gebruik van alle 
mogelijkheden die een tablet 
biedt. Net als de Klassieke 
Compaan kunt u e-mailen, het 
internet bezoeken of beeldbel-
len. Ook kunt u eenvoudig apps 
downloaden uit de Compaan 
app-store.

E-health-apps
VOOR UW GEZONDHEID

Apps zijn applicaties, ofwel pro-
gramma’s, voor op uw tablet of 
smartphone. Er bestaan al heel 
veel bekende apps, zoals voor 
spelletjes, nieuws en het weer. 
Inmiddels zijn er echter ook 
al apps ontwikkeld waarmee 
u oefeningen kunt doen of uw 
gezondheid kunt monitoren. 
Servicepaspoort heeft een over-
zicht van apps die de gespeci-
aliseerde verpleegkundigen u 
kunnen adviseren. 

Gps-zender 
5% LEDENKORTING

Met behulp van een gps-zender 
bent u ook buitenshuis te loka-
liseren. Een veilig gevoel voor u 
of uw familielid of bekende. De 
gps-zender is door middel van 
een internetverbinding op een 
mobiele telefoon of computer 
te lokaliseren. U kunt de zender 
aanschaffen, maar ook beslui-
ten deze bij Servicepaspoort te 
huren zodat u kunt ervaren of 
het wat voor u is. 

Installateur voor woningaan-
passingen/woonhuiscomfort
10% LEDENKORTING

Onze leveranciers bieden door 
middel van innovatieve oplos-
singen en met behulp van de 
nieuwste technologische ont-
wikkelingen op maat gemaakte 
oplossingen voor bestaande 
woningen, zodat ouderen en/of 
zorgbehoevende mensen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. Dit kan al vaak door 
simpele, goedkope aanpassin-
gen zoals drempels verwijde-
ren in een woning tot kranen 
aanpassen, stopcontacten 
verplaatsen als mensen moeilijk 
kunnen bukken, gaskookplaat 
vervangen door een veilige 
inductiekookplaat voor bijvoor-

beeld dementerende mensen of 
beugels plaatsen. Denk ook aan 
elektrisch gestuurde gordijnen, 
verlichting, video-/geluids-
installaties en bijvoorbeeld 
rookmelders. 

Medicijndispensers
OVERZICHT OVER MEDICIJN-
GEBRUIK

Gebruikt u dagelijks medicatie? 
Het is niet verwonderlijk als u 
soms het overzicht kwijtraakt. 
Maar het is jammer als het ten 
koste gaat van de kwaliteit van 
uw leven. Juist daarom is het 
belangrijk dat uw medicijnen 
op het juiste tijdstip en in de 
juiste hoeveelheid worden 
gebruikt. Want alleen dan 
werken medicijnen optimaal en 
hebben ze de minste bijwerkin-
gen. Servicepaspoort kan u over 
diverse modellen adviseren.

 
Telefoon
MAKKELIJKE BEDIENING

Telefoneren is een belangrijke 
schakel in het sociale en maat-
schappelijke functioneren van 
mensen. Als het bedienen van 
een telefoontoestel niet meer 
gaat, heeft dit vaak grote gevol-
gen. Gelukkig zijn er ook voor 
mensen met een functionele 
beperking mogelijkheden om 
te telefoneren. Servicepaspoort 
heeft diverse leveranciers die 
u kunnen helpen aan aange-
paste (mobiele) telefoons. U 
kunt denken aan telefoons met 
fototoetsen, met grote toetsen 
of zeer gebruiksvriendelijke 
smartphones ontworpen voor 
en door senioren. 
 

Toepassingen op persoons-
alarmering
WAARSCHUWINGSSIGNALEN

Soms is alarmering op zichzelf 
onvoldoende om uw veilig-
heid te garanderen. Er bestaan 
toepassingen die oplossingen 
bieden indien er een extra 
waarschuwingssignaal gewenst 
is. Bijvoorbeeld een waarschu-
wingssignaal bij het openen 
van de voordeur, bij het lopen 
langs een specifieke plaats, bij 
het verlaten van het bed, bij het 
24 uur lang niet doortrekken 
van een toilet of een waarschu-
wingssignaal voor water en bij 
brandmelding. Een andere mo-
gelijkheid is een welzijnssignaal 
dat dagelijks doorgegeven dient 
te worden. 

Veilig kooksysteem
VERSCHILLENDE 
MOGELIJKHEDEN

Er zijn alternatieven beschik-
baar voor het gasfornuis. Denk 
daarbij aan een elektrische, 
keramische of inductiekook-
plaat. Soms zijn er ook kleine 
kookplaatjes met timer beschik-
baar of een plaatje dat u bij 
het koken in de vloeistof kunt 
hangen en een geluidssignaal 
afgeeft als de vloeistof kookt. 
Ook is het mogelijk om het 
gas af te sluiten. Tot slot kan 
overwogen worden om over te 
stappen op de magnetron en/of 
maaltijd aan huis. 

Verlichting met sensoren
ROUTEVERLICHTING

Servicepaspoort heeft diverse 
mogelijkheden in verschillende 
prijscategorieën beschikbaar om 
uw weg in het donker veilig te 
kunnen vinden. De verlichting 
varieert van een bewegings-
lamp die u in het stopcontact 
kunt plaatsen tot routeverlich-
ting met bewegingssensoren 
langs plinten. 

Woningaanpassingen
DIVERSE LEVERANCIERS

Steeds meer woningaanpas-
singen behoren tot de reguliere 
voorzieningen in uw woning. 
U kunt hierbij denken aan het 
verhoogde toilet, beugels, een 
hellingsboog, een elektrische 
kookplaat, sensorverlichting, 
een extra trapleuning of aan-
passingen in uw badkamer. 
Servicepaspoort werkt samen 
met diverse leveranciers die u 
van dienst kunnen zijn. 

Zorgrobots
OPLOSSINGEN

Er zijn diverse robots die een 
handje kunnen helpen bij de 
zorg voor uw naasten. Denk 
aan de robot Tessa, die spreekt 
en structuur kan brengen in 
de dag. Maar ook aan de kat 
Joy for All of de zeehond Paro. 
Veelal prettige oplossingen bij 
een haperend brein.

technologie

Advies
MODERNE OPLOSSINGEN EN 
PERSOONLIJK ADVIES 

Servicepaspoort is uitstekend 
op de hoogte van de bestaande 
moderne oplossingen in deze 
snel veranderende maatschappij. 
Servicepaspoort kan u persoon-
lijk adviseren over de inzet van 
hulpmiddelen in uw woning of 
voor u persoonlijk. Dit kunnen 
hulpmiddelen of technologische 
oplossingen zijn. U kunt uw 
vraag telefonisch stellen of per 
mail, maar u kunt ook om een 
huisbezoek vragen van een ergo-
therapeut of andere deskundige. 

Beveiliging van en in uw huis
10% LEDENKORTING OP 
ALLE PRODUCTEN

Kent u dat probleem? U bent 
alleen thuis en doet niet graag 
de deur open.
Wilt u uw huis veiliger maken? 
Dat kan met hulp van onze 
leveranciers. Zij helpen met het 
plaatsen/openen van sloten en 
het geven van advies over de 
beveiliging van uw huis/bedrijf. 
Met een intercomsysteem 
bijvoorbeeld kunt u altijd veilig 
de deur opendoen omdat u 
weet wie er voor de deur staat. 
Zo staat u nooit meer voor 
onaangename verrassingen! Dit 
systeem kan aangesloten wor-
den op een vaste plaats in uw 
woning of verbonden worden 
met uw mobiele huistelefoon. 

Brandmelders
ELKE SECONDE TELT

Als meer dan 80% van de Ne-
derlandse woningen over een 
rookmelder zou beschikken, 
dan zou het aantal sterfgevallen 
bij brand met 50% verminde-
ren. Om uw woning te verlaten 
bij een brand heeft u slechts 
enkele minuten de tijd om te 
ontkomen, elke seconde telt. 

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440
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Hotel Thuis
LEDENKORTING EN EEN VAST 
BEDRAG

Als u herstelt van een medische 
behandeling, thuis komt na een 
ziekenhuisopname of wanneer 
uw mantelzorger op vakantie 
gaat, kunnen dagelijkse dingen 
ineens een opgave worden. 
Denk aan de boodschappen 
doen, een was draaien, langs de 
apotheek gaan of een maaltijd 
koken. Bij Servicepaspoort vindt 
u voor die tijdelijke momenten 
een mooie oplossing: Hotel 
Thuis.

Dit biedt Hotel Thuis:
Uw maaltijden worden ver-
zorgd. De hele week krijgt u 
elke middag of avond de warme 
maaltijd bij u thuis.
De boodschappen worden 
gebracht. U hoeft zelfs geen 
boodschappenlijstje te maken. 
Wij zorgen dat u voor de be-
langrijkste zaken niet misgrijpt: 
het ontbijt, de lunch, vers fruit, 
koffie en thee; kortom alle ba-
sisboodschappen.
U krijgt schone was. We halen 
uw was thuis op en alles komt 
schoon, gevouwen en gestreken 
terug.

Iedereen heeft andere behoef-
tes. Daarom kunt u het basis-
pakket zo lang (of kort) afnemen 
als u nodig heeft. Het minimum 
is één week. Ook kunt u het 
pakket uitbreiden met een van 
onze andere diensten. Denk 
bijvoorbeeld aan een huishou-
delijke hulp of persoonsalar-
mering. Of met thuiszorg van 
bijvoorbeeld Zorgbalans. 
Het kan ook zijn dat u na een 
tijdje meer zelf kunt, maar 
bijvoorbeeld graag de maaltij-
denservice behoudt. Bel ons 
gerust om uw specifieke wen-
sen te bespreken, er is van alles 
mogelijk.

Beauty & Lifestyle
LEDENVOORDEEL

Voel je bijzonder tijdens een 
workshop visagie of hairstyling, 
een catwalk- of fotomodel-
training. Een team van profes-
sionele visagisten, stylisten en 
kappers verzorgt de workshops 
bij u op locatie of in een studio. 

Financieel misbruik ouderen
GRATIS VOORLICHTING

Uit onderzoek blijkt dat in Ne-
derland jaarlijks ongeveer 30.000 
ouderen slachtoffer worden van 
financieel misbruik. Het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport is daarom gestart met 
het actieplan ‘Ouderen in veilige 
handen’. Een van de doelstel-
lingen is het voorkomen van fi-
nanciële uitbuiting van ouderen. 
Het ministerie ziet hierin een 
belangrijke rol weggelegd voor 
de notaris. Onze notaris geeft, op 
verzoek, voorlichting aan oude-
ren om de kans dat zij slachtoffer 
worden van financieel misbruik 
te verkleinen. 

Fitheidstest
LEDENVOORDEEL

Via Servicepaspoort kunt u een 
fitheidstest laten doen. Deze test 
controleert uw bloeddruk, BMI, 
longfunctie, conditie, knijpkracht, 
lenigheid van onderrug en benen 
en indien nodig sprongkracht. 

Haptonomie Haarlem
LEDENVOORDEEL

Lichamelijke en geestelijke klach-
ten kunnen worden aangepakt 
met een haptonomische behan-
deling. Hierin leert u luisteren 
naar uw eigen lichaam en gevoe-
lens. U kunt ontdekken wat uw 
lichaam u vertelt over uzelf, over 
uw reacties op de omgeving en 
over uw relaties met anderen.

Hotelarrangement
LEDENVOORDEEL

Wilt u uw partner, vriend(in) 
of dochter/zoon verrassen 
met een weekendje of mid-
week ertussenuit? Kijk op 
www.servicepaspoort.nl voor 
de arrangementen die Ser-
vicepaspoort heeft afgesloten. 
Deze zijn ook te vinden in onze 
webshop.

Hulp bij afvallen
LEDENKORTING

Bent u op zoek naar iemand die 
u kan begeleiden bij het afval-
len? Dat kan via Servicepas-
poort. Neem contact met ons op 
voor meer informatie.

Kapper aan Huis
DIVERSE VOORDELIGE BE-
HANDELINGEN

Onze kapper komt bij u thuis 
wanneer het u uitkomt. Of het 
nu gaat om alleen knippen, 
highlights of een complete 
haarkleuring, alles is mogelijk. 
Kinderen tot 12 jaar en 65-plus-
sers betalen het lage tarief. Er 
geldt ook een aanbod als drie 
personen of meer (op één adres) 
zich laten knippen. De tarieven-
lijst vindt u op onze site.

Leuke uitnodigingen
LEDENVOORDEEL

Regelmatig bieden wij eenma-
lige bijeenkomsten met een 
specifiek thema aan. Dit thema 
kan gericht zijn op preventie, 
gezondheid, het kan uit infor-
matieve ondersteuning bestaan 
of gericht zijn op ontmoeten. 
In onze digitale nieuwsbrieven, 
magazines en op onze website 
kondigen wij deze thema’s aan. 

Manicure
VANAF € 2,50 LEDENKORTING

Door invloeden van buitenaf 
kunnen uw handen droog zijn 
en uw nagels in een minder 
goede conditie. De ideale 
verzorging voor uw handen en 
natuurlijke nagels is een mani-
curebehandeling. Hierna zijn 
uw handen en nagels weer in 
perfecte conditie. U kunt hier-
voor een afspraak maken met 
een van onze leveranciers. 

Massage
10% LEDENKORTING

Onze leveranciers zijn gespe-
cialiseerd en gediplomeerd in 
allerlei massages. Al hun behan-
delingen zijn gericht op welzijn, 
ontspanning, in balans en tot 
jezelf komen, zowel lichamelijk 
als geestelijk. Denk aan: ont-
spanningsmassage, sportmas-
sage en voetreflexmassage. 

Meer Bewegen voor Chronisch 
Zieken en Gehandicapten
€ 25,- LEDENVOORDEEL

U wilt regelmatig bewegen om 
fit te blijven? Servicepaspoort 
biedt volop mogelijkheden om 
aan de conditie te (blijven) wer-
ken. Ook als u last heeft van een 
chronische ziekte of gehandicapt 
bent, zijn de groepsgerichte 
activiteiten van Servicepaspoort 
misschien iets voor u. Deze acti-
viteiten worden aangeboden in 
groepsverband, zodat u op een 
ontspannen en gezellige manier 
met lijf en leden bezig bent.
• Gymnastiek 55+
• Conditietraining 55+
• Internationale Dans/
  Volksdansen 55+
• Ontspannen bewegen 55+
• Meer bewegen voor chronisch 
zieken en gehandicapten
Servicepaspoort biedt verschil-
lende cursussen aan in de regio 
Haarlem en Zandvoort. 

Mindfulness
LEDENVOORDEEL

Wilt u leren omgaan met stress, 
pijn of gepieker? Misschien is 
mindfulness dan iets voor u? 
Mindfulness gaat over de kunst 
om aanwezig te zijn in het hier 
en nu. Met mindfulness leeft 
u intenser en bewuster. Door 
vaker uw aandacht te sturen, 
leert u afstand te nemen van 
de gedachten in uw hoofd. U 
kunt zich beter concentreren 
en makkelijker ontspannen. De 
geest wordt rustiger. 

Nordic walking
LEDENVOORDEEL

Voor mensen die hun conditie 
op een veilige en eenvoudige 
manier willen verbeteren, maar 
ook voor mensen met bijvoor-
beeld artrose, overgewicht, 
long-/ hartklachten of diabetes. 
Er wordt gebruikgemaakt van 
stokken (poles), waardoor u 
beter in balans loopt. 

Pedicure 
€ 2,00-2,50 LEDENKORTING, 
VANAF € 25,- PER BEHANDE-
LING

De pedicure is voor iedereen 
die last heeft van voetklachten 
of deze juist wil voorkomen. 
Onze erkende pedicures komen 
bij u thuis voor een basisbe-
handeling (nagels verzorgen, 
eelt en likdoorns verwijderen 
en een korte massage) of een 
medische voetverzorging voor 
mensen met reuma of diabetes. 

Podoloog
5% LEDENVOORDEEL

Onze registerpodologen kunnen 
u helpen bij onder meer 
voetklachten, hielklachten, 
teenafwijkingen en houdings-
klachten (knieën, heup, rug, 
nek). Maar ook bij reuma of 
diabetes, die vaak gepaard gaan 
met (ernstige) voetklachten, kan 
de registerpodoloog voor 
aangename voorzieningen 
zorgen. Indien u een verwijzing 
heeft, vergoeden de meeste 
verzekeraars geheel of gedeelte-
lijk de behandeling.  

Pruikenservice: haarstukken 
aanmeten aan huis
10% LEDENKORTING/GRATIS 
VERZORGINGSPAKKET

Servicepaspoort biedt persoon-
lijke pruikenservices aan huis 
voor haarwerken, pruiken en 
haarprothesen. Als u een haar-
stuk naar wens heeft gevonden, 
wordt dit direct voor u op maat 
gemaakt. Een fijne gedachte 
als uw haar dreigt uit te vallen 
wegens ziekte of de behande-
ling daarvan. 

Rijbewijskeuring (medisch)
LEDENVOORDEEL

Bent u 75 jaar of ouder en in 
het bezit van een rijbewijs? Dan 
moet u zich laten keuren voor 
een Klein en Groot Rijbewijs. 
Als u dit niet doet of wordt 
afgekeurd, kunt u uw rijbewijs 
niet verlengen en mag u geen 
auto meer rijden. U kunt via 
Servicepaspoort een afspraak 
maken voor een voordelige rij-
bewijskeuring bij u in de buurt.

welzijn

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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Schoonheidsbehandelingen
LEDENKORTING

Wilt u wel eens een professio-
nele schoonheidsbehandeling? 
Dat kan via Servicepaspoort 
geregeld worden. Vraag naar 
onze ledenkortingen.

Sportcentra
LEDENVOORDEEL

Servicepaspoort heeft diverse 
sport- en beweegcentra gese-
lecteerd voor u. Voor iedereen 
die zich als doel heeft gesteld 
gezonder en fitter te willen 
worden in de ruimste zin van 
het woord. Ook is bij diverse 
centra specialistische begelei-
ding of medische fitness mo-
gelijk. Voor senioren, families, 
jeugd en studenten hebben wij 
lidmaatschappen op maat. Of 
u kunt ook via Servicepaspoort 
een squashbaan huren of kor-
ting krijgen op de ijsbaan. 

Taoïstische tai chi
GRATIS PROEFLES

Taoïstische tai chi interne 
kunsten is een vorm van tai chi 
die specifiek gericht is op het 
bevorderen van gezondheid en 
vitaliteit. Iedereen kan het leren 
en beoefenen, ongeacht leeftijd 
en lichamelijke conditie. 

Theaterbezoek
SAMEN NAAR HET THEATER

Bezoek aan theater of concert 
voor senioren (70 plus) die 
graag met een klein gezelschap 
een avond uitgaan. U wordt 
opgehaald door een gastheer of 
gastvrouw van Stichting Vier 
het Leven. U rijdt samen naar 
het theater. Bij aankomst in het 
theater geniet u van een kopje 
koffie aan de speciaal gereser-
veerde tafel. Na afloop van de 
voorstelling wordt u ook weer 
thuisgebracht. 

zorg

Opticien aan Huis
15% LEDENKORTING OP 
MONTUUR, GLAZEN EN 
MATERIAALKOSTEN 

Ongemerkt kunnen uw ogen 
achteruitgaan. Het is belang-
rijk dat in de gaten te houden. 
Voor iedereen boven de 45 jaar 
is het raadzaam om één keer 
per twee jaar de ogen te laten 
meten. Onze leverancier komt 
bij u thuis. U kunt rustig brillen 
passen en een nieuw montuur 
uitzoeken. 

Particuliere Zorg
BIJ LANGER THUIS WONEN

Onze leveranciers bieden een 
kwalitatief hoogwaardig en 
goed betaalbaar dienstver-
leningspakket gericht op het 
(langer) thuis blijven wonen, 
zorg aan huis en het verlich-
ten van mantelzorgtaken. Het 
uitgebreide dienstenpakket 
varieert van particuliere (zorg)
diensten, zoals verpleging aan 
huis, tot aan diensten die het 
leven vergemakkelijken, zoals 
hulp bij boodschappen, een 
strijkservice of administratieve 
ondersteuning. 

Tandprotheticus
LEDENVOORDEEL

Servicepaspoort kan u in con-
tact brengen met een tandpro-
theticus voor het aanmeten en 
vervaardigen van een nieuwe 
of de reparatie van uw huidige 
gebitsprothese. Bezoek aan huis 
is eventueel mogelijk indien u 
niet mobiel bent. 

Audicienservice
10% LEDENKORTING OP 
GEHOORBESCHERMERS

Gehoorverlies is de gewoonste 
zaak van de wereld. Iedereen 
krijgt er vroeg of laat mee te 
maken. Dat is vervelend, maar 
er is gelukkig wel wat aan te 
doen. Daar zorgt onze leve-
rancier voor. U kunt een gratis 
gehoortest door hen laten doen 
en u krijgt een onafhankelijk 
advies van gediplomeerde au-
diciens. Dat kan ook bij u thuis 
(geen voorrijkosten). 

Collectieve verzekeringen
LEDENVOORDEEL

Servicepaspoort biedt u en uw 
gezinsleden korting op verze-
keringen. Met het afsluiten van 
een collectieve ziektekostenver-
zekering bijvoorbeeld heeft u 
uw lidmaatschap voor Service-
paspoort er al zo uit. 

Fysiotherapie
HUISBEZOEKEN MOGELIJK

Servicepaspoort werkt samen 
met fysiotherapeuten die u in-
dividueel – ‘hands-on’ – kunnen 
behandelen. Kwaliteit en indi-
viduele aandacht staan hoog in 
het vaandel. U krijgt de behan-
delsoort, of een combinatie van 
behandelsoorten, die voor u en 
uw klacht passend zijn. Voor 
senioren is vallen een groot 
probleem. Indien er sprake is 
van ontoereikende kracht of 
stabiliteit kunnen onze fysiothe-
rapeuten door middel van een 
speciaal trainingsprogramma 
iets voor u betekenen. 

Voetreflexzonetherapie 
LEDENVOORDEEL

Voetreflexzonetherapie is een 
uitermate doeltreffende behan-
delmethode. Deze speciale mas-
sagetechniek voor de voeten 
wordt steeds vaker ingezet bij 
een groot scala aan klachten, 
acuut of chronisch, vaag of spe-
cifiek, lichamelijk of geestelijk. 

Welzijn
GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN

Vindt u het fijn om samen met 
iemand activiteiten te onderne-
men zoals bridgen, wandelen, 
fietsen, golfen of misschien wilt 
u voorgelezen worden? Op het 
gebied van welzijn is er veel 
mogelijk, van activiteitencentra, 
vrijwilligerswerk tot ontmoe-
tingsgroepen of particuliere 
begeleiding. Aanvragen kan via 
Servicepaspoort.

 
Yoga
LEDENVOORDEEL

Via Servicepaspoort kunt u 
diverse yogalessen volgen bij 
verschillende, door ons geselec-
teerde yogacentra. Denk aan: 
Hatha Yoga, Backpatch Yoga, Iy-
engar Yoga, Yin Yoga en Stress 
Relief Yoga. 

Zwemmen
TOT 20% LEDENVOORDEEL

Zin om een frisse duik te 
nemen? Lekker ravotten met 
uw (klein)kinderen in het 
water? Of ontspannen baantjes 
zwemmen? Op vertoon van 
uw Servicepaspoortpas kunt 
u gebruikmaken van aantrek-
kelijke kortingen bij diverse 
zwembaden.  

Gezondheidschecks
€ 15,- LEDENVOORDEEL

Steeds meer mensen lijden 
aan overgewicht en diabetes. 
Met een Healthcheck houdt u 
‘een vinger aan de pols’. Deze 
controle duurt ongeveer een 
half uur. U wordt gecontroleerd 
op cholesterol, bloedsuiker, 
bloeddruk en BMI. U krijgt een 
persoonlijk advies mee naar 
huis. 

Loophulpmiddelen
GRATIS

Op vertoon van het lidmaat-
schap van Servicepaspoort 
worden de kosten voor het 
huren van enkele hulpmiddelen 
door Servicepaspoort vergoed. 
Uitgezonderd de kosten die 
gemaakt worden voor het 
thuisbezorgen. 

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 
440

info

Thuiszorgwinkel
10% LEDENVOORDEEL

Bij de Thuiszorgwinkel kunt u 
terecht voor uitleen, verkoop, 
advies en verhuur van hulpmid-
delen zoals rolstoelen, loop-
krukken, rollators en bedden. 
Ook vindt u er artikelen voor 
de aanstaande of jonge moeder, 
baby en kleuter, comfort- en 
sportartikelen. Bijvoorbeeld 
hometrainers, sta-opstoelen, 
bloeddrukmeters en babyfoons. 
Als Servicepaspoortlid ontvangt 
u 10% korting op het koop-
assortiment. Vergeet niet uw 
legitimatie, zorgverzekeringpas 
en Servicepaspoortpas mee te 
nemen!



In iedereen 
schuilt een 
BUUV

D‘Dankzij BUUV lakt nu iemand de 
nagels van een mevrouw die dat 
zelf niet meer kan. Op haar beurt 
vroeg deze dame zich af wat zíj 
voor een ander kan doen. Nu leest 
ze voor aan een Somalisch meisje. 
Het is zeker geen must dat men-
sen iets terugdoen. Maar hieruit 
blijkt wel dat iedereen iets kan 
om een ander te helpen. Vaak zit 
’m dat in kleine dingen. Het is bij 
uitstek de kracht van BUUV.’ Aan 
het woord is Renate van Hulten-
Stringer. Voor werkgever Zorgba-
lans werkt ze als sociaal makelaar 
binnen BUUV in Haarlem. Dat be-
tekent in de praktijk dat ze men-
sen met elkaar verbindt. 

Poule 
BUUV is een burenplatform op 
het internet waarop iedereen 
met een vraag of een aanbod een 
berichtje kan plaatsen. Dat is bij-
voorbeeld de wens om samen te 
koken, naar de markt te gaan of 

koffie te drinken. Of u kunt den-
ken aan het uitlaten van de hond 
bij ziekenhuisopname, hulp in de 
tuin of het doen van een bood-
schap. ‘Het kan van alles zijn. Als 
sociaal makelaar maak ik soms 
een poule van mensen die kun-
nen helpen – “BUUV’en” – zodat 
het niet op één iemand aankomt. 
En als u niet zo handig bent met 
internet, dan plaatsen wij een be-
richtje,’ vervolgt Renate.

Helpen
BUUV heeft inmiddels heel veel 
verschillende mensen kunnen 
helpen. Een voorbeeld is een ern-
stig zieke en alleenstaande vader 
van twee kinderen die aan de 
vooravond van een verhuizing 
stond. Na de vraag van een wijk-
verpleegkundige of BUUV iets kon 
betekenen was er al gauw een 
team van vijf BUUV-deelnemers 
geformeerd. In één dag hingen 
er nieuwe gordijnen en lampen 
in zijn nieuwe woning en waren 
de kasten in elkaar gezet. Een 
BUUV met een busje leverde een 
oud kastje van Renate bij de man 

af. Een andere hulpvraag kwam 
van een mevrouw die graag weer 
zelf kleden wilde maken met haar 
weefgetouw. Zij zocht iemand 
die dit getouw voor haar kon be-
spannen. ‘Wonder boven wonder 
vonden we via BUUV iemand met 
dezelfde passie die dit klusje wel 
voor haar wilde klaren.’

Kom naar de Da Vinci
BUUV is meer dan een platform 
op internet. In Haarlem zijn er 
verschillende inloopspreekuren. 
Bijvoorbeeld in ontmoetingscen-
trum Da Vinci op de woensdag. 
Daar kunnen mensen terecht met 
vragen. ‘Ook over hun computer 
of Compaan-tablet, trouwens. We 
beginnen ’s ochtends met een kop 
koffie en er is altijd ruimte voor 
een praatje of een spelletje. De Da 
Vinci is ook de verzamelplek van 
BUUV’en die elkaar ontmoeten 
om de wijk in te gaan. Kom ook 
eens langs! Iedereen is welkom. 
De BUUV-inloop is van 9.30 tot 
14.30 uur, Leonardo Da Vinciplein 
73 in Haarlem.’

Doet u graag iets voor een ander? Of heeft u 
juist ergens hulp bij nodig? BUUV biedt raad. 
Op dit online burenplatform worden vraag 
en aanbod aan elkaar gekoppeld. Om elkaar 
te helpen en gezellige contacten op te doen.

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN
{fotografie} BIEBS KOHNE VON JASKI

OOK EEN BUUV 
(NODIG)?
BUUV is er voor 
iedereen. Neem eens 
een kijkje op buuv.nu 
of haarlem.buuv.nu. 
Liever bellen?
Dat kan ook:
023 - 551 78 45.

BUUV HAARLEM
Raaks 36 bg
2011 VA Haarlem
023 - 551 78 45.
info@haarlem.buuv.nu
 
BUUV IJMOND
0251 - 676 886.

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-7-2020. Niet i.c.m. andere actie, korting of waardebon. Vraag overige voorwaarden in de winkel.

Winkellocatie | Haarlem, Stephensonstraat 45

Lenen, huren en kopen 088 - 10 20 100 www.medipoint.nl/zomer

U kunt nog steeds 
bij ons terecht
Medipoint valt onder de vitale sector. 
Daarom blijven wij doorgaan met onze 
dienstverlening. De gezondheid van onze 
klanten en medewerkers heeft onze 
hoogste prioriteit. Wij hanteren strenge 
maatregelen op onze Medipoint locaties, 
en ook bij bezoek en bezorging aan huis. 
We volgen de richtlijnen van het RIVM.

Kijk voor alle actuele informatie op 
medipoint.nl/coronavirus

Servicecontract
In ons servicecontract zijn onder andere 
reparaties en preventief onderhoud 
inbegrepen. Informeer bij aankoop of op onze 
website naar de de mogelijkheden.

Rolstoel Travixx Comfort Lite 
Lichtgewicht en stijlvol
van 499.- voor 449.-
voor leden 349.-

Wilt u advies aan huis?
De adviseurs van de Medipoint Thuisservice 
komen graag bij u langs. 
Maak vrijblijvend een afspraak met onze 
Thuisservice via 088 - 10 20 100 of via 
medipoint.nl/thuisservice

Tot 15% korting  
op scootmobielen

Tot 25% korting  
op sta-opstoelen

Nu incl.  
1 jaar gratis 

service
contract

Ik geniet van 
het comfort
Dankzij de service en kwaliteit 
van Medipoint

Rollator Travixx Deluxe  
Exclusief design en comfortabel
van 379.- voor 339.-
voor leden 322.-
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Informatieloketten:
Diverse gemeenten 
hebben informatieloket-
ten, een brede samen-
werking gericht op het 
sociale domein.

ZANDVOORT
023 - 574 04 50
info@loketzandvoort.nl
www.sociaalwijkteamhaarlem.nl

HAARLEM
023 - 543 09 90
info@lokethaarlem.nl
www.sociaalwijkteamhaarlem.nl

HEEMSTEDE
023 - 548 30 40
loket@heemstede.nl
www.heemstede.nl

BLOEMENDAAL
023 - 526 70 07
info@wmo-loketbloemendaal.nl
www.welzijnbloemendaal.nl/
diensten/wmo-loket

VELSEN
0255 - 140 255
loketvelsenwwz@socius-md.nl
www.swtvelsen.nl

HEEMSKERK
088 - 887 69 00 
heemskerk@socius-md.nl
www.welschapwelzijn.nl/
ondersteuning/sociaal-team

Sociale wijkteams
Diverse gemeenten 
hebben sociale wijk-
teams. Binnen het 
Sociaal Wijkteam werken 
professionals van 
verschillende organisa-
ties met elkaar samen. 
Ieder team bestaat uit 
een Wmo-consulent, 
een medewerker van 
de sociale dienst, twee 
maatschappelijk dienst-
verleners, een wijk-
verpleegkundige, een 
opbouwwerker en een 
MEE-consulent. Ook 
hebben de teams warme 
banden met de CJG-
coaches, zodat ze samen 
kunnen optrekken als 
dat nodig is.

DE ZONNEBLOEM
algemeen: 076 - 564 64 64
Haarlem: 023 - 524 56 16
www.zonnebloem.nl

EEN LUISTEREND OOR 24/7
Algemeen: 0900 - 07 67
Haarlem: 023 - 547 14 71
info@deluisterlijn.nl

HAARLEM SAMEN!
Gedempte Oude Gracht 20, 
2011 GR Haarlem
023 - 530 0500

STICHTING HUMANITAS 
Zuid-Kennemerland
huisbezoek.zkl@humanitas.nl  
023 - 576 34 40

BURENNETWERK HAARLEM
p/a Haarlem Effect
Wijkcentrum Binnensteeds
Nieuwe Groenmarkt 20
2011 TW  Haarlem

Wijk- en buurtcentra:
DOCK HAARLEM 
Postbus 4098
2003 EB  Haarlem
088 - 855 5175
haarlem@dock.nl
www.dock.nl/haarlem

DOCK HAARLEM
Buurtwinkel Marsmanplein
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
088 - 855 5187

DOCK HAARLEM
De Buurtbox
Rudolf Steinerstraat 74
2037 GC Haarlem
023 - 543 60 10

DOCK HAARLEM
De Hamelink
Noormannenstraat 1
2033 LG Haarlem
088 - 855 5185

DOCK HAARLEM
Wijkcentrum De Horizon
Ambonstraat 2
2022 DM Haarlem
088 - 855 5186

DOCK HAARLEM
Cronjé van 1A naar Beter 
Generaal Cronjéstraat 1A 
2021 JA Haarlem
088 - 855 5188

DOCK HAARLEM
Wijkcentrum Alleman
Jan Sluijterslaan 11
2033 TM Haarlem
088 - 855 5184

DOCK HAARLEM
Wijkcentrum Het Broederhuis
Nachtzaamplein 67
2032 TC Haarlem
088 - 855 5183

DOCK HAARLEM
Da Vinci, centrum voor 
ontmoeting
Leonardo Da Vinciplein 73 
2037 RR Haarlem
088 - 855 5182

DOCK HAARLEM
Wijkcentrum De Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
088 - 855 5181

DOCK HAARLEM
Wijkcentrum De Wereld
Laan van Berlijn 1
2034 SB Haarlem
088 - 855 5180

Meer welzijnsorganisaties
Wijkcentra
WIJKCENTRUM BINNENSTEEDS
Nieuwe Groenmarkt 20
2011 TW  Haarlem
023 - 531 90 30

BUURTCENTRUM DE TULP
Voortingplantsoen 56
2012 XZ  Haarlem
023 - 542 28 62

SPEEL-O-THEEK 
LEENTJE BEER
Leidseplein 36 rd
2013 PZ  Haarlem
023 - 532 50 14

TREFPUNT ’T TRIONK
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS  Haarlem
023 - 532 42 61

BUURTCENTRUM DE FJORD
Paul Krugerkade 6
2021 BN  Haarlem
023 - 534 86 26
www.wijkcentrumdefjord.nl

Buurtcentrum De Til
Leidseplein 36 rd
2013 PZ  Haarlem
06 - 415 84 902
www.bcdetil.nl

STEM IN DE STAD
Nieuwe Groenmarkt 22
2011 TW Haarlem
023 - 534 28 91
info@stemindestad.nl

BUURTCENTRUM HOF 
VAN EDEN
Muiderslotweg 222 A
2026 AW Haarlem

DE SCHAKEL
Pijnboomstraat 17
2023 VN Haarlem
023 - 525 49 24

STICHTING WELZIJN VELSEN
Buurtcentrum de Dwarsligger
Planetenweg 338
1974 BP IJmuiden
0255 - 512 725

STICHTING WELZIJN VELSEN
Buurtcentrum de Spil
Frans Halsstraat 29
1971 VZ IJmuiden
0255 - 510 186

STICHTING WELZIJN VELSEN
Buurthuis de Brulboei
Kanaalstraat 166, 1975 BJ IJmuiden
0255 - 510 652
info@buurthuisdebrulboei.nl

STICHTING WELZIJN VELSEN
Buurtcentrum de Veste
Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek
023 - 538 88 30

WELZIJN BLOEMENDAAL-NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023 - 525 03 66

WELZIJN BLOEMENDAAL-ZUID
Kerklaan 6,2121 VE Bennebroek
023 - 584 53 00

WIJ DE LUIFEL
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
023 - 5483828 
info@wijheemstede.nl

WIJ IN PLEIN1
Julianaplein 1, 2101 ZC Heemstede
023 - 5288510 
dienstverlening@wijheemstede.nl

PLUSPUNT ZANDVOORT
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Algemeen: 023 - 574 03 30
Plusdienst: 023 - 571 73 73
Ouderenadviseur: 023 - 571 93 93
info@pluspuntzandvoort.nl
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Woordzoeker 
De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – in het diagram 
verborgen. Sommige letters zijn meer dan één keer gebruikt. 
Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de 
oplossing van deze puzzel.

Zweeds kruiswoordraadsel

WINNEN?
Schrijf de oplossingen van de drie puzzels op  
een briefkaart en stuur deze naar de redactie  
van Servicepaspoort Magazine, Postbus 6166,  
2001 HD Haarlem. U kunt ook een e-mail sturen  
naar redactie@servicepaspoort.nl

PRIJZEN 
In 2020 wordt elke maand een prijswinnaar 
getrokken die een mooie bos bloemen toegestuurd 
krijgt. Wilt u extra opvallen? Zorg dan dat u een originele 
briefkaart of e-mail be-
denkt om de oplos-
singen aan ons door 
te geven. De leukste 
inzendingen worden in 
editie 2 2020 van Ser-
vicepaspoort Magazine 
nog eens extra in het 
zonnetje gezet. 

Plaats de gevonden letters 
in de oplossingsbalk.
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{puzzel}

BUUV                
COMPAAN             
COMPUTERHULP        
DIENSTENPAKKET      
DIENSTVERLENERS     
DWAALDETECTIE       
GEWOON THUIS         
INTERIEURADVIES     
KENNEMERLAND        
KLEINE KLUSSEN       
KRUISVERENIGINGEN   
LEVERANCIERS        
MANTELZORGER        
MEER BEWEGEN         
OOGKLINIEK          
OPNAME              
OPTICIEN AAN HUIS     

PEDICURE            
PERSOONSALARMERING  
REKENTOOL           
REVALIDATIE         
SAMEN BEWEGEN        
SENIOREN            
TANDEM              
TESSA               
VAKMENSEN AAN HUIS    
VERHUIZEN           
VERTROUWD           
VITALITEIT          
WOONSITUATIE        
ZELFREDZAAMHEID     
ZORGBALANS          
ZORG OP AFSTAND       
ZORGROBOTS         
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Sudoku 
In het diagram is een  
aantal cijfers geplaatst. 
De bedoeling is dat alle 
cijfers van 1 tot en 
met 9 voorkomen;
• op elke horizontale regel;
• op elke verticale regel;
•  in elk van de vierkante 

blokjes van 9 cijfers 
waaruit het diagram is 
opgebouwd. 

Zet vervolgens de letters 
over naar het juiste vakje 
van het oplossingsbalkje.



Er zijn verschillende folders beschikbaar, 
bijvoorbeeld voor ‘Meer Bewegen voor 
Ouderen’, de ‘Gezondheidscheck’ of ‘Hotel 
Thuis’. Maar ook over verschillende techno-
logische hulpmiddelen van Servicepaspoort, 
zoals Alarmering of gps-apparatuur, bestaan 
folders over de werking en mogelijkheden 
ervan. Speciaal voor mantelzorgers heb-
ben wij een brochure over het pleinconcept 
ontwikkeld: ‘Weten dat je er nooit alleen 
voor staat. Daarom ben je lid van Service-
paspoort’.

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief die wij maandelijks 
uitbrengen. Ontvangt u deze nog niet, meldt 
u zich dan aan via www.servicepaspoort.nl. 
Zo blijft u altijd op de hoogte van de actuele 
aanbiedingen. Nieuwe leveranciers worden 
in het magazine, maar ook in de digitale 
nieuwsbrief geïntroduceerd. 

U kunt ons voorlichtingsmateriaal aanvra-
gen via telefoonnummer 023 - 8 918 440 
of door een e-mail te sturen naar 
info@servicepaspoort.nl. 

Direct Voordeel
Met het lidmaatschap van Servicepaspoort 
krijgt u bij een groot aantal leveranciers 
direct voordeel. Bijvoorbeeld in de Thuis-
zorgwinkel, maar ook bij een aantal (zorg)
verzekeraars. Vaak verdient u uw lidmaat-
schapsgeld in één keer al terug. U herkent 
onze partners aan de Servicepaspoort-
sticker bij de deur of op de website van onze 
leverancier.

Hoe maakt u gebruik van onze diensten?
Er zijn verschillende manieren waarop u ge-
bruik kunt maken van onze diensten. U kunt 

een dienst aanvragen door ons te bellen 
maar ook door een e-mailbericht te sturen 
naar info@servicepaspoort.nl. Wij kunnen bij 
uw vraag de best passende leverancier vin-
den en u adviseren. Regelt u het liever zelf? 
Via onze website www.servicepaspoort.nl 
kunt u ook rechtstreeks de leveranciers 
benaderen. De leverancier zal vervolgens 
persoonlijk contact met u opnemen om 
een afspraak te maken. U ontvangt vooraf 
prijsinformatie van onze leverancier en u 
kunt eventuele wensen en bijzonderheden 
doorspreken.

Uw lidmaatschapspas
Bij uw lidmaatschap hoort ook een lidmaat-
schapspas. U ontvangt elk jaar van ons een 
nieuwe pas die voor het lopende jaar geldig 
is. Indien u gebruikmaakt van de leveranciers 
zonder onze bemiddeling, is het belangrijk 
dat u vooraf aangeeft dat u lid bent of uw pas 
laat zien. Op basis hiervan kan de leverancier 
u een passende prijsopgave doen.

Tip: 
Houd altijd uw 

lidmaatschapspas in 
uw portemonnee, 

dan heeft u hem altijd 
bij de hand.

Tarieven diensten en producten
Bij alle in dit magazine vermelde tarieven 
en kortingen dient u er rekening mee te 
houden dat deze onder voorbehoud zijn 

van prijswijzigingen. Bel Servicepaspoort en 
vraag naar de actuele informatie. De kortin-
gen gelden alleen bij de bij ons aangesloten 
dienstverleners. Servicepaspoort is niet 
aansprakelijkvoor vermelde prijzen/tarieven 
en drukfouten.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan vanaf de 
datum van inschrijving en wordt steeds auto-
matisch met een kalenderjaar verlengd. Het 
lidmaatschapsgeld bedraagt € 21,-. U ontvangt 
korting en betaalt slechts € 20- per jaar per 
huishouden. Na inschrijving ontvangt u van 
ons uw persoonlijke lidmaatschapspas. Het 
abonneereglement en de cursusvoorwaarden 
zijn te lezen op www.servicepaspoort.nl 
en kunnen worden opgevraagd bij Service-
paspoort.

Aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen 
Voor aanmelding/opzegging/wijzigingen 
kan gebruikgemaakt worden van de website, 
of u kunt telefonisch contact met ons 
opnemen, of u stuurt een bericht per post 
naar antwoordnummer 1827, 2000 WC 
Haarlem.

CONTACTINFORMATIE
Voor vragen en/of opmerkingen ten aanzien 
van uw lidmaatschap kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 023 - 8 918 440.
Of kijk op  www.servicepaspoort.nl.
Wilt u meer informatie over Zorgbalans, 
neem dan contact met ons op via telefoon-
nummer 023 - 8 918 918, stuur een e-mail 
naar info@zorgbalans.nl of kijk op 
www.zorgbalans.nl. 
Postadres: Servicepaspoort, 
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem.

Wat biedt Servicepaspoort?
Servicepaspoort heeft behalve dit magazine, waarvan deze editie dienst doet als bewaargids, ook andere 

brochures en folders voor u ontwikkeld. Ons lifestylemagazine verschijnt twee keer per jaar. U vindt hierin 
meer informatie en tips over gezondheid, voeding, leefstijl, verzorging en verpleging. Ook leest u meer 

achtergrondinformatie over onze dienstverleners en het cursusaanbod. 

{38}  Advies
{34}   Afwikkelen nalatenschappen/ 

Uitvoeren erfenis   
{34}   Alarmeringsapparatuur  

(Persoonsalarmering) 
{34}  Alarmopvolging (Professioneel)  
{43}  Audicienservice
{40}  Beauty & Lifestyle
{35}  Behang- & schilderservice 
{35}  Belastingservice 
{38}  Beveiliging van en in uw huis
{35}  Bibliotheekservice  
{35} Bloemenservice   
{35}  Boedelopslag   
{35}  Boodschappenservice  
{38}  Brandmelders
{35}  Cateringservice  
{43}  Collectieve verzekeringen
{38}  Compaan
{35}  Computerhulp  
{35}  Dierenarts
{39}  E-health-apps 
{40}  Financieel misbruik ouderen
{40}  Fitheidstest 
{43}  Fysiotherapie
{43}  Gezondheidschecks
{39}  Gps-zender
{40}  Haptonomie Haarlem
{40}  Hotel Thuis
{41}  Hotelarrangement
{41}  Hulp bij afvallen
{36}  Hulp bij huishouden 
{36}  Interieuradvies/decoratie 
{39}   Installateur voor woning-
 aanpassingen/woonhuiscomfort
{41}  Kapper aan huis
{36}  Kledingreparatieservice
{36}  (Grote-)Klussendienst 
{36}  (Kleine-)Klussendienst  
{41}  Leuke uitnodigingen
{36}  Loodgieter- en installatieservice
{43}  Loophulpmiddelen  
{36}  Maaltijdservice   
{41}  Manicure
{41}  Massage
{39}  Medicijndispensers 
{41}   Meer Bewegen voor Chronisch 

Zieken en Gehandicapten
{41}  Mindfulness
{41}  Nordic walking
{36}  Ongediertebestrijding 

{36}  Ontstoppingsservice  
{43}  Opticien aan Huis
{43}  Particuliere Zorg
{41}  Pedicure
{41}  Podoloog
{36}  Professional organizer 
{41}  Pruikenservice
{36}   Reparatieservice 
 huishoudelijke apparaten  
{41}  Rijbewijskeuring
{36}  Schilderservice 
{42}  Schoonheidsbehandelingen 
{37}  Schoonmaakservice (Groot)  
{37}   Schoorsteenvegen/dakgoten 
 reinigen en dakinspectie   
{42}  Sportcentra
{37}  Stoffeerservice  
{37}  Stomerij/Wasserij/Strijkservice 
{43}  Tandprotheticus
{42}  Taoïstische tai chi
{39}  Telefoon
{37}  Testament/
 levenstestamentservice
{42}  Theaterbezoek
{43}  Thuiszorgwinkel
{39}  Toepassingen op persoons-
 alarmering 
{37}  Tuinonderhoud (Klein)  
{37}  Tuinontwerp 
{37}  Uitvaartservice
{39}  Veilig kooksysteem  
{37}  Verhuisservice 
{39}  Verlichting met sensoren
{42}  Voetreflexzonetherapie
{37}  Webshop 
{42}  Welzijn
{39}  Woningaanpassingen
{42}  Yoga
{39}  Zorgrobots
{42}  Zwemmen
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Een cadeautje voor elk nieuw lid!
Via www.servicepaspoort.nl/lid-worden-van-servicepaspoort/ kunt u voor slechts € 20,- per jaar lid worden van Servicepaspoort.*  
U kunt ook deze antwoordkaart invullen en in een ongefrankeerde en gesloten envelop opsturen aan Servicepaspoort,
Antwoordnummer 1827, 2000 WC  Haarlem. U kunt twee van de onderstaande leuke cadeaus kiezen als welkomstgeschenk. U kunt 
deze kaart ook gebruiken om uw gegevens te wijzigen.

Doorstrepen wat niet van toepassing is

Ik wil lid worden / Ik wil mijn gegevens wijzigen / Ik wil iemand anders lid maken                            {uw gegegevens}
LIDNUMMER (INVULLEN ALS U IEMAND LID WILT MAKEN OF UW GEGEVENS WILT WIJZIGEN) 

DHR./MW.                                                   VOORLETTERS:                                                   ACHTERNAAM:  

ADRES:  

POSTCODE::                                                                WOONPLAATS:  

GEBOORTEDATUM::                                                   TELEFOONNUMMER: 

E-MAIL: 

GIRO/BANKREKENINGNUMMER:  

DATUM:                                                                       HANDTEKENING:

Leden werven leden
Wilt u familie, een vriend of vriendin lid maken van Servicepaspoort? Meld nu iemand aan en u ontvangt allebei twee leuke cadeaus 
als dank. U kunt kiezen uit een puzzelboek, een handige ovenwant, een opvouwbare tas, een light up stick, een schoonmaakdoekje, een 
ijskrabber en een eerste hulpsetje. Omcirkel de twee producten van uw keuze.

Nieuwe leden krijgen bovendien dit waardevolle jubileummagazine thuisgestuurd.                     {gegevens nieuw lid}
DHR./MW.                                               VOORLETTERS:                                                   ACHTERNAAM:  

ADRES:  

POSTCODE::                                                                WOONPLAATS:  

GEBOORTEDATUM::                                                   TELEFOONNUMMER: 

E-MAIL:                                                                                                                                                                                                       GIRO/BANKREKENINGNUMMER:  

DATUM:                                                                         HANDTEKENING:

(handtekening van het nieuwe lid is verplicht)

*PRIJSNIVEAU 2020
Door inzending geeft u toestemming aan Servicepaspoort om doorlopend incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Met ondertekening van uw aanmelding gaat u akkoord met ons abonneereglement. Als u het 
niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.





HARTvoor de zaak

HET PLEIN 
met vertrouwde 

gezichten

Persoonlijke 
zorgop elke leeftijd

In iedereen
schuilt een 

BUUV

                                                            JUBILEUMNUMMER         

ZORG 
AAN HUISHoe het begon


