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In Elver klinkt ‘Elk verhaal’ door. 
Dat is waar het bij ons om draait. 

Elk verhaal telt en is uniek. Verha-
len van cliënten en hun verwan-

ten, medewerkers en vrijwilligers. 
Daar gaat het bij ons om. Over 

kleine en grote stappen, verdriet 
en geluk. Over samen verder 

komen, groeien of simpelweg 
genieten van een glimlach. Bij 
Elver bewegen we mee met de 

ander en zorgen we voor verbin-
ding. De beste zorg, dat is wat we 

willen realiseren. We doen dit 
samen met onze cliënten en ver-
wanten. De zorg stemmen we af 

op persoonlijke wensen en situa-
ties. Cliënten maken zo veel mo-
gelijk hun eigen keuzes en hou-
den regie over hun eigen leven.

”Hier  
tel ik mee“
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Welkom bij Elver. Met deze brochure laten we 
u graag nader kennismaken met Elver. Elver 
heeft als missie:
‘Er zijn om bij te dragen aan een gelukkig 
bestaan voor mensen met een beperking’.

’Elk verhaal telt’ en het verhaal van ieder mens is 

uniek. Wat is belangrijk voor een cliënt? Hoe 

zorgen we er met elkaar voor dat iemand 

zoveel mogelijk de regie houdt over zijn of haar 

leven? Zinvol de dag invult? Welke keuzes 

dragen bij aan de eigenwaarde en het geluks-

gevoel van een persoon? 

Samen gaan we op zoek, ook wanneer iemand 

zich moeilijk kan uitdrukken. Ontwikkelingsge-

richt en onvoorwaardelijk. De verwanten en het 

netwerk van onze cliënten beschouwen we 

hierbij als natuurlijke partners. In de zorg voor 

onze cliënten bieden wij hen de vrijheid om tot 

de grootst mogelijke zelfontplooiing te komen 

die voor hen mogelijk is.

Wonen, werken, leren en behandelen
Bij Elver begeleiden we mensen met een 

verstandelijke beperking op diverse plaatsen in 

Gelderland. Zij kunnen rekenen op een ver-

trouwde en veilige omgeving om te wonen, te 

werken en te leren. Bij Elver, maar ook gewoon 

thuis of op school. Soms tijdelijk, soms voor 

altijd. Ook als u plotseling hulp nodig hebt, 

omdat het even niet meer gaat, kunt u op ons 

rekenen. En als u op zoek bent naar behande-

ling en begeleiding bij complexe problemen, 

kunt u rekenen op de expertise van het Elver 

Behandelcentrum.

In deze brochure leest u hoe wij, samen met u 

en andere zorgverleners, zorgen voor een 

optimale leef- en werkomgeving voor uw kind 

of familielid. Dat doen we onvoorwaardelijk, 

alert en aandachtig. Want: elk verhaal telt!

Irma Harmelink, bestuurder Elver

Welkom bij Elver

‘Het bieden van 
vrijheid om tot 
zelfontplooing 
te komen’
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Elver haalt het 
beste uit mensen
Iedereen mag er zijn bij Elver. Met zijn eigen mogelijk-
heden, wensen en dromen. Dat eigen, unieke verhaal 
is het uitgangspunt voor alles wat we doen. Het levens-
geluk van onze cliënten, daarvoor bundelen we de 
krachten: van de cliënt, van u en van ons. Samen 
zorgen we voor de beste zorg.
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KWALITEITSKADER GEHANDICAP-

TENZORG

Elver werkt vanuit het Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg. Het vernieuwde 

Kwaliteitskader is gebaseerd op een 

gedeelde visie op goede zorg: 

persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan de 

kwaliteit van leven van cliënten en zorg die 

helpt om hun eigen regie te vergroten. Het 

kader heeft vier doelen. Allereerst geeft het 

cliënten helderheid over wat ze mogen 

verwachten van de zorg. Verder helpt het 

medewerkers om de zorg voortdurend te 

verbeteren. Ten derde is het 

richtinggevend, zodat het helpt te sturen 

op kwaliteit. En ten slotte maakt het 

duidelijk hoe zorgaanbieders het zicht op 

kwaliteit kunnen gebruiken voor externe 

verantwoording. Meer dan voorheen ligt 

de nadruk op continu leren en verbeteren. 

Uiteindelijk draait het immers om steeds 

betere zorg. Het kader sluit goed aan bij de 

praktijk en geeft duidelijkheid aan iedereen 

die ermee te maken krijgt. Dit komt 

doordat de nadruk ligt op de kwaliteit van 

bestaan en op het leren en verbeteren in 

de praktijk. En – het allerbelangrijkst – 

door de aandacht voor wat cliënten en hun 

verwanten zélf vinden van kwaliteit.

De eigenheid van elke cliënt is bij Elver het 

uitgangspunt. Voor elk individu willen we de 

beste zorg realiseren. Daarom werken onze 

begeleiders en behandelaars nauw samen met 

verwanten en natuurlijk met de cliënt zelf. Elke 

stap zetten we in goed overleg met elkaar. Wij 

vanuit onze expertise en ervaring in het werken 

met mensen met een beperking. U als degene 

die de cliënt het beste kent. Zo nodig betrekken 

we ook verwijzers of specialisten en schakelen 

we andere professionals van Elver in. We 

werken met zelfstandige teams met eigen 

verantwoordelijkheid en regelruimte. We zijn 

ervan overtuigd dat goed samenspel tot meer 

succes leidt. Samen bereiken we meer.

Focus op de mogelijkheden
Stel, uw zoon wil dolgraag kok worden. Als dat 

door zijn beperking niet kan, gaan we samen op 

zoek naar wat er wel mogelijk is. Werken in de 

kruidentuin geeft hem misschien ook het 

gevoel bij te dragen aan een gezonde maaltijd. 

Of uw zus voelt zich helemaal op haar plek in 

een begeleidwonenproject, maar wil persé met 

haar vriend gaan samenwonen. Dan verkennen 

we samen stap voor stap hoe we dit gaan 

invullen. We kijken naar wat haalbaar is en 

spreken de cliënt daarbij voortdurend aan op de 

eigen verantwoordelijkheid. De focus ligt op 

wat wél kan!

Ervaringsgericht leren
Elke cliënt heeft zijn eigen wensen. We komen 

hem daarin tegemoet en proberen altijd het 

optimale te halen uit de mogelijkheden die er 

zijn. Met veel geduld en creatieve oplossingen 

zetten we vaak grensverleggende stappen in de 

ontwikkeling van uw kind of familielid. Wij staan 

soms versteld van wat uw kind of familielid kan 

wanneer er naar hem geluisterd wordt en als hij 

over zijn toekomst kan meedenken. Mensen 

krijgen er meer levensplezier door. En voor u 

voelt de zorg een stuk lichter aan.
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PORTRET

“Mensen met een beper-
king zijn puur, hebben 
zoveel mogelijkheden. Het 
is geweldig om iets voor 
ze te kunnen betekenen. 
Vooral het stimuleren en 
motiveren van de bewo-
ners, het beste in zichzelf 
naar bovenhalen, is een 
mooie uitdaging. Het is 
leuk om samen te ontdek-
ken wat ze zelf kunnen en 
waar ze hulp bij nodig 
hebben om een persoon-
lijk doel te bereiken. 
Bereiken ze dat, dan zie je 
vaak een explosie van 
blijheid en trots. Dit is 
enorm goed voor het 
gevoel van eigenwaarde 
en zelfvertrouwen. Mij 
geeft het een enorme 
voldoening als ik de 
bewoners van Elver zie 
genieten. Dan geniet ik 
ook. 

Als begeleider is het 
belangrijk goed te luiste-
ren en bewoners te 
observeren. Zo kom je 
achter de hulpvraag en 
kan je ze beter helpen. 
Door goed samen te 
werken in de driehoek 
(bewoner, begeleider en 
verwant) optimaliseer je 
de zorg nog meer. Het 
werken in een zelfstandig 
werkend team geeft 
vertrouwen in mijn 
deskundigheid als per-
soonlijk begeleider.  Het 
zorgt ervoor dat je sneller 
kunt schakelen als dat 
nodig is. De onderlinge 
betrokkenheid in het team 
is groot. Dat is nodig ook 
om samen beslissingen te 
nemen en van elkaar te 
leren.”

“De diversiteit daagt 
uit steeds weer te 
kijken hoe je het beste 
bij ieder individu kunt 
aansluiten.”
Miquel Berntsen. Persoonlijk begeleider Wonen
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Hoe werkt Elver? 
Van zorgvraag naar zorgantwoord

Overweegt u de zorg voor uw kind of familielid met ons te delen? 
Dan hebt u ongetwijfeld vragen. Zal mijn kind of familielid zich 
thuis voelen bij Elver? Zijn de medewerkers vriendelijk en kunnen 
ze de zorg, behandeling of ondersteuning bieden die ik zoek? Uw 
zorgvraag is altijd ons uitgangspunt. We doen er alles aan om het 
juiste antwoord te geven en uw wensen waar te maken in het 
belang van de cliënt.



WERKWIJZE

Als de zorg toeneemt of te complex wordt, 

staat Elver voor u klaar. Het vinden van de juiste 

zorgoplossing voor uw kind of familielid is bij 

ons altijd maatwerk. Door verschillende 

mogelijkheden te bieden in behandeling, 

woonvormen, dagbestedingsactiviteiten en 

begeleiding, kan iedereen zich bij ons veilig, 

prettig en thuis voelen en zich binnen zijn of 

haar eigen mogelijkheden ontplooien. Die 

uitdaging gaat Elver graag met u aan.

Zorgbemiddeling
Het Elver Zorgloket probeert zo snel en goed 

mogelijk de beste zorg voor u te regelen. Soms 

kunnen we uw zorgvraag niet direct beant-

woorden. Dan bekijken we of het mogelijk is 

om voor een bepaalde tijd overbruggingszorg 

te bieden. Is dat niet het geval, dan komt u op 

een wachtlijst tot we de gewenste zorg wel 

kunnen bieden.

Iedere cliënt een eigen zorgplan
Uiteraard werken we op basis van heldere 

afspraken. Bij Elver staan die in een zorgplan. In 

het zorgplan legt de persoonlijke begeleider 

vast wat de wensen en mogelijkheden van de 

cliënt zijn. Maar ook wat we samen willen 

bereiken en hoe we dat doen. Wie doet wat en 

welke ondersteuning is er nodig om de zorg-

vraag te realiseren? Verwanten en cliënten 

bepalen mee wat er in hun plan komt. Daar-

naast leveren verschillende deskundigen hun 

bijdrage aan het zorgplan. Denk aan een 

activiteitenbegeleider, arts, orthopedagoog of 

een psycholoog.

HET ZORGLOKET  
ALS AANSPREEKPUNT

Met uw vragen of twijfels kunt u altijd 

terecht bij de medewerkers van het 

Elver Zorgloket. 

Het zorgloket is bereikbaar via:

0314 69 69 99.
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“Het allerleukste vind ik 
creatief bezig zijn. Dat is 
wat ik ook op mijn werk bij 
Elver op het Pleijwerk in 
Arnhem doe. Daar werk ik 
inmiddels al 12 jaar. Ik 
maak er poppen, pantof-
fels, vaantjes voor de 
Elverloop, maar ook 
omslagdoeken en allerlei 
dingen van vilt. Ook thuis 
ben ik graag creatief in de 
weer. Vanaf mijn 22-ste 
woon ik begeleid, waarvan 
de laatste 11 jaar bij Elver. 
Samen met mijn zus en 
zwager hebben we dat 
bekeken en besloten. In de 
omgeving van Arnhem ben 
ik met mijn 4 broers en 4 

zussen opgegroeid. Die zie 
ik nog regelmatig. Dan 
gaan we wandelen in de 
buurt of ga ik bijvoorbeeld 
logeren in Friesland. Op de 
groep help ik soms met 
koken. Ook wandel ik 
regelmatig met mijn 
vrijwilliger en haar twee 
honden. Lekker uitwaaien 
op de dijk. Door lid te zijn 
van de deelraad cliënten 
van Elver hoor ik het 
nieuws als eerste. Dat is 
fijn. Daarnaast is het ook 
goed dat ik zo voor andere 
mensen op kan komen die 
bij Elver wonen of werken. 
Dat doe ik graag.”

Margriet Swart, bewoonster
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Elke woonvorm 
zijn eigen karakter
Zoekt u voor uw kind of familielid een nieuw thuis? Dan bent 
u bij Elver letterlijk aan het juiste adres. Onze woonvormen 
hebben allemaal een eigen sfeer, opzet en karakter. Dat vin-
den we belangrijk. Want waar de ene bewoner zich veilig 
voelt in een woongroep, heeft een ander meer baat bij een 
gezinshuis. De individuele zorgvraag bepaalt welke woon-
vorm het beste past en waar uw kind of familielid uiteindelijk 
gaat wonen.
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Wonen
De meeste woningen van Elver staan in Nieuw-

Wehl, omgeving Doetinchem, Arnhem en 

Laag-Soeren. De woningen zijn divers: twee-

onder-een-kap, geschakeld of vrijstaand. In 

elke woning wonen meerdere bewoners die 

allemaal hun eigen kamer, studio of apparte-

ment hebben. Veel woningen zijn multifunctio-

neel. Ook zijn er woningen speciaal gebouwd 

en ingericht voor bijvoorbeeld mensen met een 

zeer ernstig verstandelijke en lichamelijke 

handicap, bewoners met een intensieve 

begeleidings- of behandelingsvraag en voor 

mensen met een stoornis in het autisme 

spectrum. Daarnaast kent Elver een woongroep 

in Gaanderen (Gelderland). Deze is ontstaan op 

initiatief van een aantal ouders die Elver als 

partner hebben gekozen.

Gezinshuizen
Denkt u dat uw kind of familielid zich beter 

thuis voelt in de sfeer en cultuur van een 

gezinssituatie? In een gezinshuis wonen 

mensen met een verstandelijke beperking in 

familieverband. Ook hier is de zorg goed 

geregeld: minimaal één van beide gezinshuis-

ouders heeft ervaring in de zorg voor mensen 

met een beperking en is in dienst bij Elver.

Thuis blijven wonen met behulp van 
Elver
Natuurlijk laat u uw zoon of dochter het liefste 

thuis wonen. Die zorg vraagt veel tijd en 

energie. Als extra hulp gewenst is, nemen de 

medewerkers van Elver graag een deel van die 

taken van u over. Wij kunnen in zo’n situatie 

betekenen:

• Individuele ondersteuning

• Verzorging 

• Verpleging

Begeleid zelfstandig wonen

Bij Elver streven we naar een zo groot mogelijke 

zelfredzaamheid van onze bewoners. Zelfstan-

dig wonen hoort daar voor sommige bewoners 

ook bij. Onze begeleiding is met name gericht 

op het handhaven en bevorderen van de 

zelfstandigheid en het verkrijgen van een 

volwaardige plek in de maatschappij. Uw kind 

of familielid krijgt hulp bij het plannen van 

activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, 

het nemen van besluiten, het structureren van 

de dag en het organiseren van sociale activitei-

ten. De begeleiding kan ook gericht zijn op 

toezicht of bijsturen van gedrag dat voortkomt 

uit de beperking van de bewoner. 

Logeren
Logeren geeft de mogelijkheid om andere 

omgevingen te ontdekken. Je leert nieuwe 

mensen kennen en kunt zo weer een stap 

maken in je ontwikkeling. Voor de thuissituatie 

kan het soms fijn zijn de dagelijkse zorg even uit 

handen te geven. Bij Elver is het mogelijk om te 

komen logeren.

Hoe 
wil jij  

wonen?
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Thuis wonen en bij Elver werken is voor 
Koen een prima oplossing. “Koen heeft 
tijdens zijn schooltijd op verschillende 
plekken stage gelopen, bij Elver en 
andere organisaties”, vertelt vader Eric. 
“Toen we hem vroegen waar hij voor 
dagbesteding naartoe wilde, was hij heel 
duidelijk: de Klussengroep bij Elver. Koen 
kan heel goed zelf aangeven wat hij wil. 
Dat hoeven wij niet voor hem te beslis-
sen.” Koen wil persé op de maandag 
werken, want dan worden de boodschap-
pen bezorgd. “Boodschappen rondbren-

gen vindt hij het leukste wat er is, hij is 
echt een goede hulp”, vertelt begeleid-
ster Sylvana. Maar ook de afwas, toch niet 
het leukste klusje, doet Koen zonder 
morren. ”We hebben allemaal een keer 
afwasdienst. Afwassen hoort er ook bij”, 
zegt Koen.
Persoonlijk begeleidster Sylvana is 
aanspreekpunt voor Koens ouders. “Met 
zijn vieren hebben we een zorgplan 
opgesteld”, verteld moeder Renate. “Het 
is fijn dat we niet óver Koen praten, maar 
mét Koen.

PORTRET

‘Koen gaat elke dag stralend 
naar zijn werk en komt 
stralend weer thuis.’
Renate, moeder van Koen

De kracht van de driehoek
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Voor iedereen dag-
besteding op maat 
Ieder mens wil zijn dag zinvol en met plezier doorbrengen. 
Maar hoe, dat is voor iedereen anders. De een heeft baat bij 
afwisselend werk buiten, de ander voelt zich prettig als hij 
elke dag dezelfde taak krijgt in een geborgen omgeving. Elver 
biedt een breed spectrum aan dagbesteding. Daarbij zoeken 
we naar kansen binnen de beperking. Er is altijd een activiteit 
die perfect past bij de interesses, wensen en mogelijkheden 
van uw kind of verwant.
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Iedereen is anders
Met onze activiteiten willen we onze deelne-

mers voldoening geven en kansen bieden om 

te ontwikkelen en ontplooien. Bij de dagbeste-

ding van Elver houden we nadrukkelijk rekening 

met de persoonlijke voorkeuren. Voor elk 

niveau een passende activiteit. Per individu 

maken we een plan op maat. Daarbij ligt de 

regie altijd bij de deelnemer. Ook mensen die 

niet bij Elver wonen kunnen meedoen aan 

dagbesteding.

Jongeren en volwassenen met een lichte 
verstandelijke beperking
Deelnemers kunnen zich in de dagbesteding 

volop ontwikkelen. Met tal van activiteiten, 

scholing, stage of werk. Samen met het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bieden we 

een combinatie van school en dagbesteding.

Met een jobcoach aan het werk
Jobcoaches begeleiden deelnemers die een 

externe werkplek hebben of dit ambiëren. Post 

of koffie rondbrengen, schoonmaken en 

eenvoudig receptiewerk behoren tot de 

mogelijkheden. Ze werken bijvoorbeeld bij 

voetbalvereniging De Graafschap, Servicegroep 

Insula Dei, ons activiteitencentrum Het Pleij-

werk of ons lunchrestaurant Tesoro.

Meedoen in de samenleving
Op onze locaties in Arnhem, Doetinchem, 

Nieuw-Wehl en Laag-Soeren zijn er allerlei 

participatiemogelijkheden in de diverse dien-

sten van Elver. Bijvoorbeeld meehelpen in de 

keuken, in de winkel of assisteren bij de trans-

portdienst of catering. Paarden verzorgen in de 

manege of de andere dieren in de dierenweide. 

Ook verrichten onze deelnemers hand- en 

spandiensten voor buurtbewoners die het niet 

allemaal meer zelf kunnen. Die waarderen dat 

enorm!

Deelnemers met een intensieve begeleidings-
vraag
Een intensieve begeleidingsvraag gaat vaak 

samen met moeilijk te duiden gedrag. Een 

dagbestedingsaanbod op maat is voor deze 

deelnemers extra belangrijk. In kleine groepen 

met voldoende begeleiding krijgen zij de 

aandacht die nodig is. Met gerichte activiteiten 

kunnen zij zich maximaal ontplooien.

Deelnemers met een ernstig meervoudig 
verstandelijke beperking
Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 

beperking beleven de wereld met name vanuit 

hun zintuigen. Voor hen is er op onze hoofdlo-

catie in Nieuw-Wehl een dagcentrum en een 

fraaie ingerichte belevingstuin. Alles draait om 

kijken, horen, ruiken, proeven en bewegen. Je 

kunt er spelen met zand en water, schommelen 

in de aangepaste speeltuin, koken, paardrijden, 

huifbedrijden, met de huifkar mee of muziek 

maken en luisteren. Uiteraard vergeten we het 

snoezelen niet: ontspannen bezig zijn in een 

speciaal ingerichte ruimte waar de zintuigen op 

verschillende manieren aangenaam worden 

geprikkeld. Ook zijn er aangepaste fietsen om 

samen van de buitenlucht te genieten.
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”Bij Elver 
bewegen
we mee“

EEN GREEP UIT DAGBESTEDINGSAANBOD

• Inpak- en bezorgwerkzaamheden

• Tuinonderhoud, boswerkzaamheden of dierenverzorging

• Werken met hout in onze timmerwerkplaats

• Onderhouden van tribunes en/of grasmat bij voetbalclubs

 De Graafschap en Vitesse

• Sensopatisch gerichte activiteiten

• Kaarsen maken, kook- en bakactiviteiten of creatief bezig zijn

• Gastheer of gastvrouw
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“Hoi, ik ben Chris. Ik woon bij Elver in Didam 
en werk al bijna zes jaar iedere dag bij de Rode 
Zon in Nieuw-Wehl. Wat ik allemaal doe? ’s 
Ochtends gaan we met z’n allen de spullen 
voor de lunch rondbrengen. Daarna haal ik de 
post op voor onze groep. Verder vind ik het 
gezellig om te kletsen, help ik met boodschap-
pen doen en schil ik de appels voor de appel-
taarten die we bakken. Zelf kan ik nu ook 
appels schillen. We hebben een speciale 
elektrische appelschiller gekocht. De begelei-
ding heeft me geholpen met het leren bedie-
nen. Nu kan ik het zelf. Van de appelschillen 

proberen we nu appelazijn te maken. We 
weten nog niet of dat lukt.
Thuis help ik ook met koken. Dat vind ik leuk 
om te doen. Bakken doen we soms thuis, maar 
meestal alleen op de Rode Zon.

Waar ik het meest trots op ben? Natuurlijk op 
het leren appelschillen, maar nog trotser ben 
ik op het diploma van de cursus ‘Dit ben ik’. 
Samen met suc6 heb ik geleerd om beter voor 
mezelf op te komen. Ik durf nu ook wel eens 
‘nee’ te zeggen als ik iets niet wil doen of leuk 
vind. Daar ben ik best trots op.”

Chris Smith,
bewoner en deelnemer Elver

Trots op



Meer informatie over de Elver Academie 

vindt u op onze website www.elver.nl/

dagbesteding-leren. Ook kunt u een 

e-mail met uw vragen sturen naar 

elveracademie@elver.nl.
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Elver Academie
Een stap vooruit
‘Iedereen is leerbaar, door te
denken in ontwikkelmogelijk-
heden en talenten’
Ontwikkeling duurt een 

leven lang en is mogelijk 

voor bijna iedereen. Want 

leren stopt niet na het 

afsluiten van een schoolpe-

riode.

De Elver Academie onder-

steunt bij het leren in de 

praktijk. Met behulp van 

een op maat gemaakte 

competentiematrix wordt 

zichtbaar wat een cursist al 

kan en nog meer kan leren. 

Het doorontwikkelen van 

‘Ik ben trots op 
alles wat ik kan, 
maar ik wil ver-
der leren’

werknemersvaardigheden 

en vakspecifieke vaardighe-

den gebeurt binnen de 

eigen dagbestedingsloca-

tie. Hierbij worden de 

leerlijnen en methodieken 

opgepakt zoals die binnen 

het onderwijs zijn aange-

boden. Als het doel 

behaald is, wordt er een 

bewijs van deelname, een 

praktijkverklaring of een 

diploma uitgereikt. Zo’n 

bijzonder moment wordt 

gevierd!



“Deelnemers de ruimte geven om zichzelf te 

ontwikkelen doen we al, alleen was het nog niet 

beschreven”, vertelt begeleidster Chantal te 

Hofstee van de Rode Zon. “Het invullen van 

competentiematrixen maakt de groei van een 

deelnemer inzichtelijk.” Jan Geurtsen van De 

Timmerij: “Het brengt vooral bij nieuwe deelne-

mers een goed startpunt in beeld. Waar begint 

een deelnemer? Wat wil hij/zij zelf leren? En 

wat heeft hij/zij daarvoor nodig? Door compe-

tenties te benoemen, krijg je de handelingen 

inzichtelijk. Dat maakt je bewust van het feit 

hoeveel deelnemers al kunnen.”

Jeroen Gerritsen begeleider van de Graafschap 

en deelnemer Patrick Visschers vertellen hoe zij 

het project ervaren. Jeroen: “Het is een mooi 

project dat goed aansluit bij wat we nu al doen. 

Deelnemers krijgen nog meer waardering voor 

hun werk”. Patrick: “Ik laat nu al via Facebook 

zien wat ik allemaal kan. Zoals het gras van het 

trainingsveld verti-drainen. Dat is goed voor de 

afwatering. In het begin wilde ik geen trekker 

rijden, maar afgelopen zomer heb ik dat toch 

geprobeerd via de Elver Academie en ik heb 

mijn diploma behaald. Nu vind ik het heel leuk!”
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Gespecialiseerde 
behandeling

Een verstandelijke beperking kan samengaan met problemen 
op het gebied van gezondheid en gedrag. Zoekt u deskundige 
hulp voor complexe problemen, hebt u vragen over de dage-
lijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, of 
wilt u iemand aanmelden voor onderzoek? Dan staan de 
specialisten van het Elver Behandelcentrum voor u klaar. Ook 
als uw kind of familielid thuis woont of in een andere instel-
ling helpen we u graag verder.

Elver Behandelcentrum
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In het Elver Behandelcentrum komen alle 

kennis en ervaring van Elver samen. U vindt er 

Artsen Verstandelijk Gehandicapten, gedrags-

kundigen, paramedici en andere therapeuten. 

Ze bieden gespecialiseerde medische zorg, 

behandeling en begeleiding aan mensen met 

een lichte tot zeer ernstige verstandelijke 

beperking, van jong tot oud. Het Elver Behan-

delcentrum is er voor ouders, familieleden, 

wettelijk vertegenwoordigers maar ook voor 

verwijzers van mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Samenwerken in speciale teams
Samen met u als ouder, familielid of verwant 

zoeken onze specialisten naar de beste oplos-

sing. Daarbij werken we, afhankelijk van de 

zorgvraag, samen in speciale teams, bijvoor-

beeld pijn of Sensorische Informatieverwerking 

(SI). In nauw overleg met verwijzers, zoals 

huisartsen en kinderartsen, stemmen we 

behandelingen af.

Waarvoor kunt u bij het Behandelcen-
trum terecht?
Het Elver Behandelcentrum biedt behandeling 

en begeleiding. Zowel ouders, familieleden als 

verwijzers kunnen een beroep doen op het 

Elver Behandelcentrum. U kunt bij ons onder 

andere terecht voor:

• Medische zorg, begeleiding en advies

•  Onderzoek naar en oplossing voor ingewik-

kelde gezondheidsproblemen

•  Onderzoek naar en oplossingen voor inge-

wikkelde problemen met gedrag

•  Inzicht krijgen in het niveau van ontwikkeling 

van uw kind of familielid

•  Vragen over wat uw kind of familielid kan 

begrijpen en leren

•  Behandeling door de tandarts van het 

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

•  Therapie door een van onze therapeuten

•  Workshop en cursussen die u helpen in de 

opvoeding of begeleiding van uw kind of 

familielid

De Arts Verstandelijk Gehandicapten 
(AVG)
Verstandelijk beperkte clienten uiten hun 

gezondheidsproblemen anders, hebben vaak 

meerdere gezondheidsproblemen tegelijk of 

hebben een bijzonder syndroom met daarbij 

specifieke medische problemen. De AVG is 

gespecialiseerd in het omgaan met mensen 

met een verstandelijke beperking en heeft veel 

ervaring met specifieke gezondheidskwesties 

die bij deze groepen spelen. De arts biedt 

medische zorg en geeft advies over behande-

ling en begeleiding. De AVG heeft ook een 

coördinerende rol en werkt nauw samen met 

andere behandelaars binnen en buiten Elver.

Centrum voor Bijzondere Tandheel-
kunde
Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, 

onderdeel van Elver Behandelcentrum, is er 

speciaal voor mensen die niet in een gewone 

tandartsenpraktijk behandeld kunnen worden. 

Bijvoorbeeld omdat ze een verstandelijke of 

lichamelijke beperking hebben. Maar ook 

kinderen en volwassenen die bang zijn voor de 

tandarts kunnen er terecht. Samen bekijken we 

hoe we het gebit gezond kunnen maken en 

houden. Elke afspraak nemen we uitgebreid de 

tijd en zorgen we voor rust en vertrouwen.

Deskundige hulp bij 
complexe problemen 
en dagelijkse 
verzorging
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Deskundige hulp bij 
complexe problemen 
en dagelijkse 
verzorging

• Zorg en begeleiding

• Ergotherapie

• Fysiotherapie

• Logopedie

•  Muziek- en 

Dramatherapie

•  Sensorische 

Informatieverwerking (SI)

•  Eye Movement 

Desensitization and 

Reprocessing (EMDR)

• Maatschappelijk werk

•  Medisch team met Arts 

Verstandelijk 

Gehandicapten (AVG)

•  Centrum voor Bijzondere  

Tandheelkunde

• Diëtist

• Pijnteam

•  Psychologische 

behandeling

•  Orthopedagogische 

begeleiding

• Medisch pedicure

DE BEHANDELINGEN VAN HET ELVER BEHANDELCENTRUM OP EEN RIJ

De Pedagogische en Psychologische 
Dienst
De orthopedagogen van Elver zijn gespeciali-

seerd in het begeleiden en behandelen van 

mensen met een verstandelijke beperking en 

hun omgeving. Samen met u en onze andere 

specialisten die de mogelijkheden van mensen 

met een verstandelijke beperking precies 

kennen en benutten zoeken we naar onder-

steunende antwoorden.

U kunt bij de orthopedagoog terecht voor o.a.: 
-  Diagnostiek, bijvoorbeeld intelligentieonder-

zoek of observatie 

-  Uitleg aan ouders, leerkrachten en begelei-

ders over thema’s die te maken hebben met 

de ontwikkeling, opvoeden of begeleiden.

-  Coachen en adviseren van begeleidingsteams 

in het omgaan met hun bewoner. Dit geldt 

zowel voor mensen die bij Elver wonen als 

daarbuiten.

-  Individuele behandeling, door middel van 

bijvoorbeeld EMDR of (cognitieve) gedrags-

therapie. 

-  Adviseren en behandelen in de context, 

gericht op de opvoeding en onderlinge 

interacties. 

-  Scholing en training over specifieke onder-

werpen, zoals ontwikkelingspsychologie, 

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), seksua-

liteit en ouder worden.

Zelf expert worden? Volg een work-
shop of cursus
Soms kunt u met wat praktische tips en extra 

kennis zelf nog meer betekenen in de opvoe-

ding en/of begeleiding van uw kind of familielid. 

Daarom delen de experts van het Elver Behan-

delcentrum graag hun kennis met u, in de vorm 

van workshops en cursussen:

• Autisme, wat is het en hoe ga je ermee om?

•  Communiceren met mensen met een 

beperking

• Tiltechnieken

•  Sensorische Informatieverwerking (SI), ervaar 

het zelf!

•  Ouder worden met een verstandelijke 

beperking

• Intimiteit en seksualiteit

• Weerbaarheidstrainingen 
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PORTRET

“Al enkele jaren ben ik 
vrijwilligster voor Elver. Ik 
voel me verbonden met 
de organisatie: ik woon 
dichtbij en ken veel bewo-
ners nog van vroeger. 
Toen werkte ik daar als 
Z-verpleegkundige. Ik heb 
het altijd een prachtig en 
dankbaar vak gevonden. 
Ik wil bewoners graag 
zoveel mogelijk zichzelf 
laten zijn en probeer hen 
te prikkelen. Of ze nu 
bedlegerig zijn of juist 
heel zelfstandig, ik zoek 
de interactie door te 
kletsen, grapjes te maken 
of gekke liedjes te zingen.

Eigenlijk doe ik dat nu als 
vrijwilligster nog steeds. 
Elke week neem ik twee 
bewoners mee, ieder op 
een andere avond. Ik haal 
ze op met mijn labradors 
Ruby en Lily. Samen zijn 
we een echt team. Want 

juist de aanwezigheid van 
de honden, die van nature 
heel soft en sensitief zijn, 
heeft een bijzondere 
uitwerking. Zij helpen mij 
om het leven van de 
bewoners nog leuker te 
maken.

Door met de honden te 
spelen en ze te aaien 
komen ze even los van 
hun beperking. Het is 
fantastisch om te zien hoe 
iemand die in het dage-
lijks leven star en gereser-
veerd is, met de hond erbij 
losser wordt en ontspant. 
Even geen last van de 
emotionele achtbaan, 
maar met een schaterlach 
helemaal opgaan in het 
contact met de dieren. 
Dat contact tussen de 
honden, de bewoner en 
mij vind ik puur genieten. 
Echt een gouden 
moment.”

Jolanda Reuling-Keurentjes, vrijwilligster
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Hoofdlocatie Nieuw-Wehl

400
vrijwilligers

550
cliënten 

intramuraal

150
cliënten 

extramuraal

1.300 
medewerkers

 
regio Achterhoek,  

Arnhem en Laag-Soeren

Elver biedt goede en deskundige zorg en diensten aan mensen met  
een verstandelijke beperking. Wonen, dagbesteding en  behandeling  
zijn onze specialisaties. 

FEITEN & CIJFERS

wonen

Gezinshuizen
Met de sfeer en cultuur van  
een gezinssituatie.

Verschillende woon vormen
Met allemaal een  eigen sfeer,  
opzet en karakter.

Ouderinitiatief
Kleinschalige woonvorm, 
 georganiseerd door ouders, 
 ondersteund door Elver.

dagbesteding

 

Dagbesteding
Op elk niveau dagbesteding op maat. 
De deelnemer heeft zo veel mogelijk  
de regie.

behandeling

Behandeling
Artsen Verstandelijk Gehandicap-
ten, tandartsen,  fysiotherapeuten, 
logopedisten, gedragskundigen 
en andere therapeuten. Het Elver 
 Behandelcentrum heeft alle kennis 
over mensen met een verstandelijke 
beperking onder één dak.

Locaties



CONTACT

Telefoon: 0314 69 69 11 (algemeen nummer)

 0314 69 69 99 (Elver Zorgloket)

Mail: contact@elver.nl

Bezoek: Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw-Wehl

Post: Elver, Postbus 3, 7030 AA Wehl

Website: www.elver.nl

Facebook: ElverZorg

Twitter: @ElverZorg

LinkedIn: Elver

Het Elver Zorgloket
is bereikbaar via:

0314 69 69 99

Praktische informatie
Het zorgloket: voor al uw zorgvragen
Hebt u een vraag over een behandeling?

Zoekt u begeleiding voor uw kind of familielid?

Of wilt u meer weten over de mogelijkheden 

van Elver? Dan kunt u rechtstreeks terecht bij 

het Elver Zorgloket. Het zorgloket is op 

werkdagen bereikbaar. Onze medewerkers 

helpen u graag verder.
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