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gebouw staat op ons terrein in 

Nieuw-Wehl, een veilige en 

beschermde omgeving. Doordeweeks 

vindt hier dagbesteding plaats. In het 

weekend wordt Het Maatwerk 

omgetoverd tot een mooie 

logeerplek. Er kunnen maximaal acht 

logés per weekend verblijven. Er is 

een gezellige ontmoetingsruimte om 

samen koffie te drinken, tv te kijken of 

naar muziek te luisteren. Daarnaast is 

er een grote keuken en een 

zorgbadkamer. Iedereen kan hier 

gebruik van maken. De 

slaapvertrekken zijn groot. Als er veel 

logés tegelijk zijn, kan het voorkomen 

dat uw kind het slaapvertrek deelt 

met een andere logé. Als dit zo is, 

zoeken we natuurlijk een passend 

logeermaatje.

Ontzorgen
Als uw kind bij Elver logeert, kunt u even 

op adem komen, even tijd voor uzelf 

nemen of aandacht geven aan andere 

gezinsleden.

Zorg, begeleiding en ontspanning
Uw kind logeert bij ons met 24-uurs 

ondersteuning. Er is altijd een 

professionele begeleider dichtbij. Zij 

geven de zorg en begeleiding die nodig 

is. Er is ruimte voor leuke activiteiten en 

ontspanning. Ook kan gewerkt worden 

aan de ontwikkeling van uw kind. Dat 

bespreken we vooraf met u beiden. Zo 

bieden we de zorg en ondersteuning 

zoals uw kind thuis ook gewend is. We 

spreken af hoe vaak hij/zij komt logeren 

en hoe lang. We doen er alles aan om er 

een geweldig en fijn weekend van te 

maken en dat uw kind zich bij ons thuis 

voelt.

Woont uw kind nog bij u thuis? Dan vindt hij/zij het 
misschien wel wat om af en toe een weekend bij Elver te 
logeren. We hebben volop mogelijkheden voor een fijn 
logeerweekend. Tijdens een logeerweekend ontdekken ze 
een andere omgeving en leren ze nieuwe mensen kennen. 
Ook doen de logés leuke dingen en zetten zo weer een 
stap in hun ontwikkeling.

Logeerlocaties
Logeren bij een woongroep

Bij Elver is het mogelijk om te logeren in 

een kamer bij een bestaande 

woongroep. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de gemeenschappelijke 

ruimtes van de woning. Ook ontmoet uw 

kind de bewoners en begeleiders van 

deze woongroep. Tijdens het logeer 

weekend doen de logés mee met de 

activiteiten van en op de groep. Iedere 

woongroep heeft zijn eigen sfeer en 

mogelijkheden. We zoeken graag met 

uw beiden naar een woongroep die goed 

past. Logeren bij een woongroep kan in 

Arnhem, Laag-Soeren, Nieuw-Wehl, 

Wehl en in Doetinchem. 

Logeren in Het Maatwerk

Een nieuwe mogelijkheid is logeren bij 

onze locatie Het Maatwerk. Dit moderne 

Logeren bij Elver

De mogelijkheden
Voor een fijn logeerweekend wordt 

volop gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die de verschillende 

locaties bieden. In Arnhem kunnen 

de logés genieten van bijvoorbeeld 

een dierenweide en een speelplein. 

In Nieuw-Wehl hebben zijn onder 

andere speeltoestellen, een 

dierenweide en een belevingstuin. 

Ook kunnen de logés een terrasje 

pakken en meedoen met de 

activiteiten die in het 

logeerweekend worden 

georganiseerd. Er is altijd 

voldoende spelmateriaal aanwezig 

dat aansluit bij ieders 

mogelijkheden en in Nieuw-Wehl 

kunnen de logés gebruik maken 

van een snoezel- en fitnessruimte. 
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Dit alles helpt mee om uw kind een 

fijn logeerweekend te bieden, wat de 

zorg- of begeleidingsvraag ook is.

Wat kunt u verwachten?
Elver is expert in het bieden van zorg 

en ondersteuning voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Alles 

draait bij ons om het unieke verhaal 

van uw kind. Elk verhaal leidt tot zorg 

op maat. Zo willen we bijdragen aan 

het levensgeluk van uw kind.

Wij realiseren ons goed dat het voor 

U en uw kind best spannend kan zijn. 

Daarom vinden we het belangrijk dat 

we elkaar goed leren kennen. Zo 

zorgen we dat uw kind  zich bij ons 

veilig voelt. En dat U met een gerust 

hart de zorg aan ons kunt 

toevertrouwen.

Naast een vaste begeleider als 

contactpersoon, zorgt en 

ondersteunt een vast team van 

begeleiders uw kind. Met hem/haar 

maakt u samen afspraken over de 

benodigde zorg en ondersteuning. 

Kom gerust eerst eens kijken en 

praten voordat u de stap naar logeren 

zet. We beantwoorden graag al uw 

vragen en die van uw kind.

“Logés zijn 

ontzettend gezellig. 

Het brengt variatie 

en het is fijn om te 

zien dat logés met 

een glimlach weer 

naar huis gaan. Daar 

doe je het voor!”

Wendy Rooks, begeleider Hoef 1/2



Wat heeft u nodig?
Om te logeren heeft uw kind een 

indicatie nodig. Dit kan een CIZ-indicatie 

zijn vanuit de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ), of een beschikking van de 

gemeente vanuit de Jeugdwet (JW) of de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). 

Het logeren kan gefinancierd worden 

vanuit Zorg in Nature (ZIN) of een 

Persoons Gebonden Budget (PGB). Onze 

medewerkers van het Zorgloket kunnen 

u hier meer over vertellen.

Voorbeeld Jayden (7 jaar)
Moeder Jolande: “Jayden gaat twee 

weekenden in de maand logeren. De 

allereerste keer, dat is inmiddels 2,5 jaar 

geleden, was voor ons spannend. Jayden 

gaat logeren, hoe zou hij het vinden? 

Komt hij blij terug? Of vindt hij het niet 

leuk? Zelf had ik er totaal geen moeite 

mee. Het idee gaf me juist rust, een 

weekend geen zorgen. 

Dan komt de belangrijkste vraag: wat 

vindt Jayden er zelf van? Hij geniet volop 

en heeft het ontzettend naar zijn zin. De 

begeleiders staan ook echt klaar voor 

Jayden. Als er omstandigheden zijn kan 

je altijd een beroep op ze doen en kan 

Jayden daar terecht. 

Op een vrolijke manier vertel ik een week 

van te voren dat hij weer mag logeren. 

Dat herhaal ik elke dag en iedere keer 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over 

logeren of kennismaken? Neemt 

u dan contact op met de 

medewerkers van ons Zorgloket. 

Zij zijn dagelijks van 09.00 tot 

17.00 uur bereikbaar op 

telefoonnummer 0314 69 69 99. 

U kunt ook een e-mail sturen 

naar zorgloket@elver.nl.

krijg ik een big smile van hem. Net alsof 

hij het echt doorheeft. Hij komt ook altijd 

heel vrolijk thuis. 

De begeleiders ondernemen van alles 

met Jayden, zoals wandelen, 

computeren of even boodschappen 

doen. Ook is er een waterbed. Ze hebben 

Jayden een keer in bad gedaan met alles 

erop en eraan, dat vond hij helemaal 

geweldig. Het is een soort van snoezelen 

in bad. Hij wordt daar zo verwend. Dat 

geeft mij als moeder ook een super fijn 

gevoel. Natuurlijk vindt mama het ook 

fijn als hij weer thuis is, net zoals zijn zus 

en broertje.

Voor mij is logeren bij Elver de perfecte 

combinatie om zelf ook even tot rust te 

komen.”
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Dit is Elver

In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers, hun verwanten 

maar ook medewerkers en vrijwilligers. 

Verhalen over kleine en grote stappen, over 

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 

verbinding. We willen de beste zorg 

realiseren. Dat doen we samen met onze 

bewoners, deelnemers en verwanten. De 

zorg stemmen we af op de persoonlijke 

wensen en situaties. Bewoners en 

deelnemers maken zoveel mogelijk hun 

eigen keuzes en houden de regie over hun 

eigen zo gewoon mogelijke leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 bewoners 

en deelnemers met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking. Meer 

weten? Kijk op www.elver.nl.

CONTACT

T: 0314 69 69 99 

E: zorgloket@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, Postbus 3, 

7030 AA Wehl


