Senioren-assistent
Omschrijving
Door maatschappelijke ontwikkelingen zijn ouderen steeds meer verantwoordelijk voor het
regelen van zorg en ondersteuning. Senioren-assistent heeft als uitgangspunt om, via een
landelijk netwerk van persoonlijke assistenten, ondersteunende diensten aan senioren aan te
bieden.
Het gaat om diensten als: huishoudelijke hulp, boodschappenservice, wandelen/gezelschap,
begeleiden/vervoer naar bv ziekenhuis, klushulp, tuinhulp, regelen van
maaltijden/hulpmiddelen enz.
Met persoonlijke service en maatwerk nemen we de zorg- en regeldruk weg bij ouderen en
hun omgeving. Zo kunnen ouderen op een prettige manier langer zelfstandig wonen.
De kracht van Senioren-assistent is dat u als klant een lokale, vaste contactpersoon heeft;
zijn of haar eigen persoonlijke assistent. Deze Senioren-assistent is iemand uit de regio die
de zorg uit handen kan nemen en verschillende zaken kan regelen. We kunnen snel vraag
en aanbod samenbrengen en een oplossing bieden die aansluit bij uw wensen.

Voor wie is het bedoeld?
De hulp- en gemaksdiensten zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren en mantelzorgers
(zodat zij zorgtaken weer beter kunnen combineren met andere bezigheden). Verder kan
iedereen die een hulpvraag heeft, gebruik maken van de service- en welzijnsdiensten van
Senioren-assistent.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig om gebruik te kunnen maken van diensten van Seniorenassistent.

Aanvraagprocedure
Om informatie of een gesprek aan te vragen kunt u contact opnemen met P. de Feijter
Senioren-assistent regio Etten-Leur. Zie onder het kopje ‘leverancier” voor de
contactgegevens.

Eigen Bijdrage?
Nee, u betaalt geen eigen bijdrage bij Senioren-assistent.
Voor de diensten geldt een vast uurtarief. Minimale afname is 1 uur. Het is mogelijk een
voordeelpas aan te schaffen voor € 12,50 per jaar en dan zijn de voordeeltarieven van
toepassing.
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Tarieven
Dienst
Huishoudelijke hulp
Gezelschapsmaatje
Gezelschapsmaatje Plus
Boodschappenservice
Tuinhulp
Klushulp
Administratie
Ondersteuning op maat
bv strijken
Persoonlijke assistent
Personenalarmering
Overig
Maaltijdenservice Apetito

Tarief zonder korting per uur
€ 16,50
€ 16,50
€ 22,€ 16,50
€ 22,€ 22,-

Voordeeltarief per uur
€ 15,95
€ 15,95
€ 20,€ 15,95
€ 20,€ 20,€ 25,-

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
5% korting

Leverancier
Voor informatie kunt u de algemene website bezoeken, www.senioren-assisent.nl
U kunt ook direct contact opnemen met de Senioren-assistent regio Etten Leur,
P. de Feijter via tel. 06-15183816 of mail p.defeijter@uwassisent.nl
http://www.senioren-assistent.nl/senioren-assistent-pascalle-de-feijter.html
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
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www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
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