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Voorwoord 

 
Mantelzorgers voeren een belangrijke taak uit. Zij zetten zich in voor de zorgvrager en daarmee ook voor de samenleving. Soms gaat dit zelfs ten koste 
van hen zelf. Door gebruikt te maken van respijtzorg kunnen de mantelzorgtaken tijdelijk worden overgenomen. Op deze manier kan de mantelzorger 
even tot rust komen en nieuwe energie opdoen, zodat de zorgtaken langer en beter volgehouden kunnen worden.  
 
Om de mantelzorger bij te staan heeft Regio Noord-Veluwe, het samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 
Oldebroek en Putten, het project ‘Time-out’ Respijtzorg voor mantelzorgers uitgevoerd. Een project dat zich heeft gericht op de vraag naar en het 
aanbod van respijtzorg. In het kader van dit onderzoek is ook dit Handboek Respijtzorg ontwikkeld. De uitkomsten van het enquêteonderzoek onder 
mantelzorgers kunt u hier ook in vinden.  
 
Het handboek dat voor u/jou ligt, bevat een compleet overzicht van het aanbod aan respijtzorg in de regio Noord-Veluwe. Het is een wegwijzer in de 
wereld van respijtzorg voor zowel mantelzorgers als zorginstellingen, informatiepunten, belangenorganisaties etc.  
Het handboek is geordend per categorie. U kunt via de inhoudsopgave gemakkelijk en snel zoeken wat u nodig heeft.  
 
Dit handboek is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, Regio Noord-Veluwe en de mantelzorgconsulenten van de 
Steunpunten/Servicepunten Mantelzorg in de regio Noord-Veluwe. Bij deze laatste kunt u terecht voor inhoudelijke vragen over mantelzorg en 
respijtzorg. Gegevens zijn te vinden aan de rechterkant van elke pagina.  
 
Ik heb dit mooie onderzoek mogen uitvoeren in het kader van mijn afstudeerstage bij Regio Noord-Veluwe. Met veel toewijding en interesse heb ik aan 
het handboek mogen werken. Ik hoop van harte dat de inhoud hiervan u/jou de weg wijst naar het aanbod aan respijtzorg in onze regio.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Wendy Schuit 
 
Afstudeerder project ‘Time-out’ Respijtzorg voor mantelzorgers 
Regio Noord-Veluwe 
Studente Bedrijfskunde, Management, Economie en Recht 
Christelijke hogeschool Ede 
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Inhoudsopgave 

Wat vindt u allemaal in dit handboek?  

 Tabblad 1; Pagina 5 Mantelzorgondersteuning in de gemeente 
Informatie over het Steunpunt/Servicepunt Mantelzorg in uw gemeente. 
 
Tabblad 2; Pagina 6 Financiële ondersteuning 
Bevat een overzicht van organisaties die hulp bieden bij bijvoorbeeld de thuisadministratie en het PGB-beheer. 
 
Tabblad 3; Pagina 12 Hospice en palliatieve zorg 
Aanbod van hospices voor mensen en kinderen met een chronische en/of ernstige ziekte. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kan een hospice 
ook uitkomst bieden wanneer u tijdelijk even de hulp uit handen wilt geven. Veel hospices bieden namelijk tijdelijke opvang aan. U hebt hier vaak wel 
een indicatie voor nodig.  
 
Tabblad 4; Pagina 18 Logeren en vrije tijd 
Dit aanbod is vooral bedoeld voor kinderen en jongeren. Deze organisaties, stichtingen en zorgboerderijen bieden naschoolse opvang, 
woensdagmiddagopvang, zaterdagopvang en/of logeerweekenden aan. Zoekt u opvang voor vrije tijd of juist een plaats voor een logeerweekend? Dan 
zit u in deze subgroep goed. U hebt hier vaak wel een indicatie voor nodig.  
Het aanbod richt zich op de regio Noord-Veluwe en enkele plaatsen eromheen. U vindt hier ook informatie voor logeervoorzieningen buiten de regio. 
 
Tabblad 5; Pagina 39 Dagbesteding en begeleid werken 
In deze subgroep vindt u organisaties die dagbesteding en/of begeleid werken aanbieden. Vaak betreft het hier de leeftijdscategorie 16 jaar en ouder. U 
hebt hier vaak wel een indicatie voor nodig.  
 
Tabblad 6; Pagina 43 Activiteitencentra 
Hier vindt u het aanbod van diverse activiteitencentra in de buurt van uw woonplaats. Dit aanbod richt zich op zowel de jonge als de oudere doelgroep. 
Er is voor elk wat wils. U hebt hier vaak wel een indicatie voor nodig.  
 
Tabblad 7; Pagina 50 Dagbehandeling en dagverzorging 
Dit aanbod is vooral bedoeld voor ouderen. Hier vindt u dagbehandeling en dagverzorging. Sommige organisaties bieden zelfs ook dagopvang aan. U 
hebt hier vaak wel een indicatie voor nodig.  
 
Tabblad 8; Pagina 56 Kortdurende Opname (KDO) 
Aanbod voor tijdelijke opname in een verzorgingshuis wanneer de mantelzorger even, bijvoorbeeld door vakantie, niet voor de zorgvrager kan zorgen. U 
heeft hier de indicatie Tijdelijke Opname voor nodig.  
 
Tabblad 9; Pagina 57 Internetondersteuning 
Handige websites om hulp te zoeken via het web. 
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Inhoudsopgave 

Wat vindt u allemaal in dit handboek?  

 Tabblad 10; Pagina 58 Vrijwilligersorganisaties 
Organisaties binnen uw gemeente die sterk zijn door vrijwilligers. Hier kunt u allerlei hulp vinden die vrijwilligersorganisaties speciaal voor u aanbieden. 
Meestal kost de hulp weinig tot niets. Een indicatie is vaak niet nodig. 
 
Tabblad 11; Pagina 65 Vakantie voor de zorgvrager 
Een overzicht van de belangrijkste websites en gidsen van vakanties voor mensen met een beperking. Ook vindt u hier een aantal organisaties en 
stichtingen die u financieel bij kunnen staan, zodat de zorgvrager toch op vakantie kan.  
 
Tabblad 12; Pagina 69 (Respijt)arrangementen voor mantelzorgers 
Hier vindt u organisaties die respijtarrangementen voor mantelzorgers aanbieden. LET OP: vaak geeft uw zorgverzekeraar een (gedeeltelijke) vergoeding 
voor deze kosten.  
 
Tabblad 13; Pagina 73 Handige informatie 
U vindt hier overige belangrijke informatie over: 

- Maatjesprojecten en buddyzorg 
- Informatie- en adviesorganen 
- Thuiszorgorganisaties 
- Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 
Tabblad 14; Na Pagina 96 Uitkomst enquête respijtzorg voor mantelzorgers.  
De uitkomsten van de enquête n.a.v. het onderzoek ‘Respijtzorg voor mantelzorgers’. Het geeft inzicht in zaken als de mate van overbelasting, de 
mantelzorgcategorie, de ondersteuningsbehoefte, de beoordeling van de gemeente etc.  
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Steunpunt Mantelzorg Nunspeet is 
een werkonderdeel van Stichting 
Het Venster en is er voor alle 
leeftijden. Er is geen verwijzing 
nodig om voor hulp in aanmerking 
te komen. 

 
De contactgegevens van het 
Steunpunt vindt u op elke 
aanbodpagina aan de rechterkant.  

 

 

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet  

Mantelzorgondersteuning in de gemeente  

 Steunpunt Mantelzorg biedt mantelzorgers ondersteuning bij hun zorgtaken. Naar gelang de hulpvraag van de 
mantelzorger biedt het Steunpunt volgende vormen van hulp en dienstverlening: 

- Informatie, advies en voorlichting 
- Emotionele steun en begeleiding 
- Praktische steun en begeleiding 
- Bemiddeling 
- Belangenbehartiging 
- Lotgenotencontact 

 
De mantelzorgconsulent in Nunspeet is Lenie Draaijer. 
 
Het Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van Het Venster. Kijk bij met overzicht vrijwilligersorganisaties wat zij 
voor aanbod hebben. 
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De Zorgrotonde 
Kuinder 10 
3891 CC Zeewolde 
T 036-5222725 
E info@dezorgrotonde.nl  
I  www.dezorgrotonde.nl  
 
De Zorgrotonde is gespecialiseerd 
in het analyseren en begeleiden 
van de mens en zijn 
(on)mogelijkheden in zijn 
omgeving. Wij zetten deze kennis 
in om particulieren te 
ondersteunen binnen de 
regelgeving in de zorg en het 
welzijn.  

 

 

De zorgrotonde 

Financiële ondersteuning 

 1) Begeleiding individueel 
Wij begeleiden de cliënten bij het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid op o.a. het 
(financieel) administratieve vlak. 
 
2) PGB Beheer 
Aan het PGB zijn heel wat verplichtingen waaraan de budgethouder dient te voldoen. De Zorgrotonde biedt 
de budgethouder hulp bij het opzetten, onderhoud en uitvoering van de vereiste administratie. Een helpende 
hand wordt geboden o.a. bij controle op de zorgovereenkomsten en bij de verantwoording. 
 
3) Kenniscentrum Zorg & Welzijn 
Trainingen voor particulieren waaronder PGB budgethouders om meer duidelijkheid te verkrijgen in de 
zorggerelateerde wet- en regelgeving. De Zorgrotonde biedt ondersteuning bij bezwaar procedures: bij zowel 
de niet-gehonoreerde indicatieaanvraag, als wanneer een PGB verantwoording niet goedgekeurd is.  
 
De taken die wij van u kunnen overnemen zijn: 

- het inrichten van een overzichtelijke administratie 
- verificatie van de toekenningsbeschikking ten opzichte van het indicatiebesluit 
- rekeningen van zorgverleners inboeken 
- betalingen aan zorgverleners uitvoeren 
- saldo controle, zodat uitbetaling aan zorgverleners mogelijk is 
- signaleringfunctie (vallen de uitgaven aan zorgverleners nog binnen het budget?) 
- tussentijds afgegeven beschikkingen opnemen in de administratie 
- op eerste aangeven van budgethouder inzicht geven in de PGB-administratie (tegen extra kosten) 
- en indien nodig; huidige zorgverleners benaderen voor het aanleveren van de facturen op het adres 

van de Zorgrotonde 
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ELAB Zorg & Dienstverlening 
Alpha Match 
T 036-5250588 
T 06-21660694 
E info@alphamatch.nl 
E info@elabconsult.nl 
I  www.elabconsult.nl  
I  www.alphamatch.nl  

 
AlphaMatch biedt dienstverlening 
voor Zorgvragers, Zorgverleners en 
Gemeenten op het gebied van de 
Hulp bij het Huishouden. 
AlphaMatch brengt de individuele 
zorgvrager en zorgverlener bij 
elkaar. Na de "match" verzorgt 
AlphaMatch de volledige 
administratie rond de Hulp bij het 
Huishouden en neemt de 
zorgvrager alle werkgeverstaken 
uit handen. 

 

 

Alpha Match 

Financiële ondersteuning 

 Het Pgb-alpha richt zich volledig op de eenvoudige (huishoudelijke) taken van de Hulp bij het Huishouden. 
 
Vraag uw gemeente of er een speciale regeling Pgb-alpha is. Zo niet, dan kunt u via AlphaMatch op individuele 
basis een alphahulp in dienst nemen. AlphaMatch neemt ook dan alle werkgeverstaken uit uw handen, zodat 
u zich volledig kan richten op uw herstel of de maatschappelijke invulling van uw leven. 
Heeft u een Pgb of Pgb-alpha en wilt u dat wij een gekwalificeerde zorgverlener voor u zoeken? Wij gaan dan 
op zoek naar een oplossing voor uw zorgvraag. 
 
De zorgverlener werkt op basis van de Regeling dienstverlening aan huis. De zorgvrager betaalt voor de 
dienstverlening vanuit het Wmo Pgb-alpha of het reguliere Pgb.  
 
AlphaMatch is een onmisbare schakel in de zorgketen. AlphaMatch vult aan en garandeert een kwalitatieve 
monitoring van de individuele zorgverlening welke buiten het zicht van thuiszorgorganisaties én gemeenten 
wordt verleend.  
 
AlphaMatch garandeert een kwalitatieve 'follow-up' in de zorg, wanneer 
de HV-1 tekort schiet. Daartoe maakt AlphaMatch afspraken met AWBZ toegelaten thuiszorginstellingen. 
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Humanitas werkgroep 
Thuisadministratie 
T 06-22003910 (Bestuur 
Secretariaat HUMANITAS NW-
Veluwe) 
T 0655573249 (coördinator 
Thuisadministratie)  
E nwveluwe@humanitas.nl 
(algemeen) 
E ta.nwveluwe@humanitas.nl 
(thuisadministratie) 
I  www.humanitas.nl  

 
Humanitas is er voor mensen die 
het even niet in hun eentje 
redden. Ze vinden steun in een 
van onze meer dan 600 projecten, 
variërend van maatjescontacten 
bij inburgering tot het doorbreken 
van eenzaamheid. En van 
opvoedingsondersteuning tot 
rouwverwerking. 

 

 

Humanitas werkgroep Thuisadministratie 

Financiële ondersteuning 

 De werkgroep thuisadministratie biedt hulp bij de administratie aan voor mensen, van alle leeftijden, die 
moeite hebben hun administratie te organiseren en hierbij behoefte hebben aan ondersteuning. Ook kan er 
geholpen worden met het aanvragen van bijzondere bijstand. De duur is maximaal 1 jaar. Begeleiding en 
ondersteuning vindt plaats bij de zorgvrager thuis. Een indicatie is niet noodzakelijk en de begeleiding is 
kosteloos.  
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Landelijk Steunpunt 
Thuisadministratie 
Herengracht 220  
1016 BT Amsterdam  
T 020 420 59 45  
E thuisadministratie@ 
maagdenhuis.nl 
I  www.steunpuntthuis 
administratie.nl  

 

 

Landelijk Steunpunt Thuisadministratie 

Financiële ondersteuning 

 Door heel Nederland wordt thuisadministratie uitgevoerd, waarschijnlijk ook bij u in de buurt.  
Informeer bij uw gemeente of er in de buurt een dienst Thuisadministratie is. Ook kunt u via buren, familie of 
kennissen horen waar u terecht kunt. Vraag dan altijd wel bij uw gemeente of deze organisatie betrouwbaar 
is.  
 

Maar u kunt ook opnemen met het landelijk steunpunt thuisadministratie, dan kijken zij of er een dienst 

Thuisadministratie bij u in de buurt is. 
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Servicecentrum PGB (Sociale 
Verzekeringsbank) 
T (030) 264 82 00 
E pgb@svb.nl 
I  www.svb.nl  
 
Wilt u gratis hulp bij uw 
salarisadministratie? U kunt op 
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 
uur bij ons een informatiepakket 
aanvragen. Weet u al welke 
formulieren u nodig heeft? U kunt 
deze formulieren ook downloaden 
via de website. 

 

 

Servicecentrum PGB (Sociale Verzekeringsbank) 
 

Financiële ondersteuning 

 Als u zorg inkoopt met een PGB, wordt u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. U betaalt loon 
vanuit uw PGB en houdt daar een administratie van bij. U kunt er voor kiezen om deze salarisadministratie 
door ons te laten doen. Uitbesteden, noemen we dat. U kunt uw salarisadministratie uitbesteden als u een 
arbeidsovereenkomst heeft met een zorgverlener die minimaal 4 dagen per week voor u werkt, of als u en 
uw zorgverlener kiezen voor opting-in.* 
 
Besteedt u uw salarisadministratie volledig aan ons uit? Dan halen wij maandelijks het loon voor uw 
zorgverlener en de afdrachten aan de Belastingdienst van uw rekening af. Vervolgens maken we deze 
bedragen over aan uw zorgverlener en de Belastingdienst. Ook maken wij salarisstroken en versturen wij de 
jaaropgave. Op grond van een machtiging onderhouden wij het contact met de Belastingdienst en doen we de 
jaaraangifte loonheffingen namens u. 
 
Wilt u liever zelf uw zorgverlener uitbetalen, maar wel salarisstroken en jaaropgaven van ons krijgen? Dan 
kunt u uw salarisadministratie gedeeltelijk uitbesteden. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de afdracht van 
de loonheffingen en de betaling van de salarissen. U meldt zichzelf als inhoudingsplichtige aan bij de 
Belastingdienst. U doet zelf de jaaraangifte loonheffingen en betaalt zelf de loonheffingen aan de 
Belastingdienst. U bent zelf het aanspreekpunt voor de Belastingdienst. 
 
Heeft u een budget voor hulp bij het huishouden, dan kunt u alleen gebruik maken van de diensten als de 
gemeente hiervoor een contract met ons heeft afgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Als de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen echte dienstbetrekking of fictieve 
dienstbetrekking is, kunnen zij er samen voor kiezen hun arbeidsrelatie aan te merken als een fictieve 
dienstbetrekking. Deze regeling wordt ook 'opting-in' genoemd. De opdrachtnemer wordt 'pseudowerknemer' 
genoemd. 
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Bartimeus Zelfstandig Wonen 
Bartimeus Infolijn 
T 0900-778899 (lokaal tarief; van 
10:00 uur tot 16:00 uur) 
E info@bartimeus.nl 
I  www.bartimeus.nl 

U woont zelfstandig, maar wat 
extra ondersteuning is welkom! 
Wij komen graag bij u thuis langs 
om met u te praten over de 
mogelijkheden van ondersteuning 
en advies. Dit geldt ook voor 
ouders die een blind of slechtziend 
kind thuis opvoeden. 

 

 

Bartimeus Zelfstandig Wonen 

Financiële ondersteuning 

 Bartiméus kan u ondersteunen bij praktische hulpvragen, zoals het bijhouden van uw administratie, omgaan 
met hulpmiddelen en vragen over het huishouden. Ook ondersteunen we u bij vragen die meer persoonlijk 
zijn, zoals het maken van keuzes of structuur in het dagelijks leven krijgen.  
 
Zelfstandig wonen betekent ook veilig deelnemen aan het verkeer of het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door 
te lopen met een witte stok. Maar ook voor alledaagse dingen zijn soms handige aanpassingen nodig, zoals 
het oppakken van hobby's, praten met de buren of spelen met uw slechtziende kind.  
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Willem Holtrop Hospice Ermelo 
Julianalaan 51 
3851 RA Ermelo 
T 0341-274920 (Algemeen) 
T 0341-274934 (Zorgmanager) 
E info@willemholtrophospice.nl 
I  www.willemholtrophospice.nl  

 
Het Willem Holtrop Hospice is een 
huis waar aan ongeneeslijk zieke 
mensen palliatieve en terminale 
zorg geboden wordt. De grondslag 
van de stichting is de Bijbel. 
Opname staat open voor mensen 
van alle levensovertuigingen. 
Uitgangspunt is dat niet bewust 
levensverlengend of -verkortend 
wordt gehandeld.  

 
Tot het verzorgingsgebied van het 
hospice worden gerekend: Putten, 
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en 
Nunspeet. Ook mensen van verder 
weg kunnen in overleg een beroep 
doen op het Willem Holtrop 
Hospice. 

 

 

Willem Holtrop Hospice Ermelo 

Hospice en palliatieve zorg 

 Iedereen die ongeneeslijk ziek is en palliatieve terminale zorg nodig heeft is van harte welkom in ons hospice, 
ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Ook financiële draagkracht speelt geen rol. Wel is een 
hospicevoorziening bedoeld voor kortdurende verpleging en verzorging. Een periode van ongeveer drie 
maanden wordt landelijk gehanteerd. Wij bieden niet alleen zorg in de laatste levensfase, ook een tijdelijke 
opname in het kader van respijtzorg is mogelijk, bijvoorbeeld om mantelzorgers te ontlasten. 
 
Soms is de zorg in de thuissituatie niet (meer) te organiseren, of is er sprake van moeilijk te behandelen 
symptomen zoals pijn, misselijkheid of benauwdheid. Dan kan opname in het hospice een goed alternatief zijn 
mede omdat het huiselijk aspect gewaarborgd blijft. 
De mantelzorgers kunnen de zorg delen en worden zelf in deze moeilijke tijd ook ondersteund en begeleid 
door de medewerkers van het hospice. 
 
De zorg die gegeven wordt in het Willem Holtrop Hospice valt onder de financiële regelingen van de thuiszorg, 
ook wel Zorg zonder verblijf genoemd. Dit betekent dat voor de kosten van verpleging en verzorging een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage via de AWBZ in rekening wordt gebracht. Het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) in Den Haag int deze bijdrage, dit kan soms enkele maanden. 
Wij vragen voor de kosten van voeding, verblijf, telefoon en het verzorgen van uw was een bijdrage van € 30,- 
per bewoner per dag. Deze bijdrage is inclusief eventuele kosten voor verblijf en maaltijden van een partner 
en/of familie. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt deze kosten via een aanvullende verzekering. 
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Hospice Nijkerk 
Vetkamp 23 
3862 JM Nijkerk (Gld) 
T 033-2473100 
E info@hospicenijkerk.nl 
I  www.hospicenijkerk.nl 
 
Hospice Nijkerk voorziet in een 
kleinschalig huis en biedt 
adequate palliatieve zorg voor 
mensen in de terminale fase van 
hun leven, zodat ze zich, met hun 
naasten, op hun eigen wijze 
kunnen voorbereiden op het 
naderende afscheid van elkaar en 
van het leven. 
 
Gasten die in het hospice worden 
opgenomen zijn mensen voor wie 
medisch gezien geen genezing 
meer mogelijk is en bij wie op 
grond van medische indicatie de 
levensverwachting minder dan 
drie maanden is. De indicatie voor 
opname in het hospice moet 
gesteld worden door het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg). 

 

 

Hospice Nijkerk 

Hospice en palliatieve zorg 

 Hospice Nijkerk heeft plaats voor vier zieken, door ons aangeduid als ‘gast’. Ieder met een eigen kamer en 
sanitaire voorziening. Op de kamer kan, indien gewenst, ook een naaste blijven slapen. Op de 
bovenverdieping bevindt zich een logeerkamer met eigen sanitaire voorziening, waar familie of vrienden 
gebruik van kunnen maken. 
Het hospice heeft als uitgangspunt dat niet bewust levensverkortend of levensverlengend wordt gehandeld. In 
het hospice is dus geen plaats voor euthanasie. 
Iedereen is echter welkom, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. 
Ook is het denkbaar dat in de thuissituatie de zorg tijdelijk moeilijk te geven is, maar de wens om thuis te 
sterven toch nadrukkelijk aanwezig is. In die situatie is het mogelijk een opname voor bijvoorbeeld enkele 
weken in het hospice te regelen. Hospice Nijkerk biedt ook de mogelijkheid tot tijdelijke opname. Hierdoor 
kunnen de naasten in de thuissituatie korte tijd worden ontlast van intensieve verzorging. 
 
Verblijf in het hospice is niet kosteloos. Zelfstandige hospices – zoals Hospice Nijkerk e.o. - vallen vooralsnog 
onder de financiële regelingen van de thuiszorg. Dit betekent voor u dat een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage via de AWBZ in rekening wordt gebracht. Deze bijdrage wordt zonder tussenkomst van het hospice bij 
u gedeclareerd door het CAK te Den Haag.  
De kosten van de huisarts, de apotheek of andere voorzieningen worden met uw zorgverzekeraar geregeld, 
net als thuis.  
 
Voor het verblijf in het hospice wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd voor de kosten van voeding en 
huisvesting, aangezien deze kosten niet vergoed worden via de AWBZ. Wij zijn voor de financiering van deze 
kosten aangewezen op giften en donaties. Helaas zijn deze niet toereikend.  
In veel gevallen wordt de eigen bijdrage door een aanvullende verzekering vergoed. Of dit ook voor u geldt, 
kunt u navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.  
Wij vragen voor de kosten van maaltijden, verblijf en het verzorgen van het linnengoed een bijdrage van € 25,- 
euro per gast per dag. Indien een naaste (partner en/of familielid) gebruik wil maken van de logeerkamer in 
het hospice, berekenen wij hiervoor een bedrag van € 10,- euro p.p. per dag. De maaltijden voor de gast zijn 
bij de eigen bijdrage inbegrepen 
Overigens gaan wij er van uit dat de eigen bijdrage nooit een belemmering mag zijn voor opname in het 
hospice. 
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Mappa Mondo Wezep 
Stationsweg 103 
8091 AC Wezep 
T 038-3769761 
E mappamondowezep@redcross.nl  
I  www.kinderhospice.nl 
I  www.rodekruis.nl  
 
Mappa Mondo is een huis voor 
ernstige chronisch zieke kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.  
Kinderen die niet meer in het 
ziekenhuis hoeven te verblijven, 
maar die nergens anders terecht 
kunnen, omdat ze geen ouders of 
verzorgers hebben, of omdat 
ouders of verzorgers de zorg niet 
aan kunnen.  
Maar ook kinderen die tijdelijke 
opvang nodig hebben, zodat 
ouders even tot rust kunnen 
komen.  
Kinderen die recht hebben op een 
zo lang mogelijk, zo gewoon 
mogelijk leven. 

 

 

Mappa Mondo Wezep 

Hospice en Palliatieve zorg 

 In Mappa Mondo worden de kinderen dag en nacht met alle zorg omringd. Zo is er continu een 
verpleegkundige aanwezig en zijn er pedagogisch medewerkers werkzaam, die het kind begeleiden in zijn of 
haar ontwikkeling.  
Voor de gewone, dagelijkse zorg is er een grote groep gemotiveerde vrijwilligers.  
Zij halen met hun diverse achtergronden het normale leven in huis.  
En normaal, huiselijk, dat is de sfeer, die Mappa Mondo wil uitademen. 
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Kinderhospice De Glind 
Boshuisweg 13 
3794 MX De Glind (tussen 
Barneveld en Amersfoort) 
T 0342-405200 
E info@kinderhospicedeglind.nl  
I  www.kinderhospicedeglind.nl  

 
Onze doelstelling is het bieden van 
complexe zorg aan ernstig en 
ongeneeslijk zieke kinderen met 
een beperkte levensverwachting. 
Deze zorg wordt gegeven in een 
kleinschalige en huiselijke 
voorziening. Naast het bieden van 
deze zorg streeft Kinderhospice De 
Glind er naar kennis op het gebied 
van palliatieve zorg voor kinderen 
te ontwikkelen én uit te dragen. 
 
Kinderhospice De Glind heeft een 
landelijke dekking en een 
voortrekkersfunctie in Nederland. 
Een kenmerk van de zorg in 
Kinderhospice De Glind is dat het 
veelal gaat om kortdurende – 
ofwel respijt- zorg. Dit is complexe 
zorg ter verlichting van de 
thuissituatie. Kinderhospice De 
Glind biedt incidenteel ook 
langdurige zorg aan zieke 
kinderen. 

 

 

Kinderhospice De Glind 

Hospice en palliatieve zorg 

 In Kinderhospice De Glind zijn 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig, die professionele 
kinderzorg geven. Deze zorg sluit aan bij de zorgvraag van ieder individueel kind met eigen behoeften en 
wensen. Het gaat hierbij om complexe zorg en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan verpleegtechnische 
handelingen, zoals het toedienen van sondevoeding, van zuurstof en van medicatie via porth-a-cath, het 
geven van pijnstilling via een pomp, intraveneuze therapie, stomazorg, tracheo stomazorg en (24 uurs) 
beademing. Kortom, intensieve zorg. In onze vakkundige zorg staat het kind altijd centraal en niet de ziekte. 
 
De leeftijden en ziektebeelden van de kinderen die bij ons verblijven, lopen uiteen. De leeftijden van de 
kinderen variëren van 0 tot 18 jaar. Kinderen lijden bijvoorbeeld aan een spierziekte, metabole stoornis, 
kanker, aangeboren afwijking, spina bifida en tal van andere aandoeningen. Ook verblijven er kinderen in onze 
hospice, die bijvoorbeeld 24 uur beademingsafhankelijk zijn of een trachea canule, port-a-cath, sonde voeding 
óf andere medische apparatuur hebben. 
 
Voorafgaand aan opname in het Kinderhospice is een indicatie door het CIZ noodzakelijk. Sinds 2010 is de 
tijdelijke regeling ‘kinderhospices’ van kracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat vanuit Kinderhospice De Glind 
het indicatieaanvraagformulier voor indiening bij het CIZ wordt geoormerkt. U wordt gevraagd hierover 
contact op te nemen met de directeur van Kinderhospice De Glind. Dit kan telefonisch of via de mail.  
 
Voor de zorg van de kinderen wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Voor ouders van kinderen geldt dat 
wanneer zij in het Kinderhospice verblijven en gebruikmaken van de maaltijden en/of overnachting(en) een 
vergoeding voor de onkosten wordt gevraagd. Een aantal verzekeringen biedt de mogelijkheid u hiervoor 
aanvullend te verzekeren. Wij adviseren u uw polisvoorwaarden te raadplegen. 
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Hospice De Regenboog Nunspeet 
Potsgildewegje 3 
8071 WP Nunspeet 
T 0341-250962 
E info@hospicenunspeet.nl 
I  www.hospicenunspeet.nl  

 
Onze zorg richt zich op mensen in 
de laatste fase van hun leven. 
Wanneer het thuis niet meer kan 
omdat de zorg erg complex is, of 
bij het ontbreken of overbelasting 
van de mantelzorg, kunt u bij ons 
terecht. We bieden een zorgzaam 
thuis in een huiselijke omgeving. 
Hospice De Regenboog is er voor 
mensen uit de gemeenten 
Nunspeet, Elburg, Oldebroek en de 
plaatsen Garderen en Uddel. Ook 
uit andere gemeenten zijn gasten 
welkom. 

 

 

Hospice De Regenboog Nunspeet 

Hospice en palliatieve zorg 

 Hospice De Regenboog is een zelfstandige zorgvoorziening. Er zijn vrijwilligers, die speciaal zijn opgeleid om 
hulp en steun te bieden in de laatste levensfase en die er continu zijn voor de gasten en hun familie. Voor de 
dagelijkse leiding is een beroepskracht als coördinator aanwezig. Gedurende 24 uur per dag zijn er 
professionele zorgverlening (verpleegkundigen) aanwezig. De verpleegkundige inzet wordt verzorgd middels 
een thuiszorgorganisatie. De medische zorg is in handen van de eigen huisarts van of van een van de 
Nunspeetse huisartsen. Er kan dagelijks een beroep gedaan worden op het palliatieve consulententeam.  
De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie. Er vinden geen levensrekkende en 
levensbeëindigende handelingen plaats.  
 
De naasten van de zorgvrager zijn betrokken bij het proces van sterven en afscheid nemen. Zij worden zoveel 
als mogelijk en gewenst betrokken in het bieden van zorg en begeleiding aan hun naasten. De medewerkers 
hechten veel waarde aan deze relatie en bieden ondersteuning en begeleiding aan familie en naasten 
voorafgaand en volgend op het overlijden. Er zijn geen beperkingen van bezoektijden. Desgewenst kan men 
gebruik maken van logeermogelijkheid.  
 
Behalve permanente opname is ook tijdelijke opname mogelijk. 
 
Voor opname is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. De aanvraag voor een 
indicatie kan gedaan worden bij het CIZ kantoor in de eigen regio, waarbij desgewenst voorkeur kan worden 
uitgesproken voor De Regenboog. Het is mogelijk om vooraf contact te hebben met de coördinator. Zij kan uw 
vragen beantwoorden en zo nodig helpen bij het aanvragen van de indicatie. Tevens behoort een 
kennismakingsbezoek tot de mogelijkheden.  
Bij een CIZ indicatie wordt opname vergoed vanuit de AWBZ. Achteraf wordt er door het CAK (Centraal 
Administratie Kantoor) een eigen bijdrage geïnd. Er is mogelijkheid tot particuliere opname. Het hospice 
vraagt een eigen bijdrage van € 25,= per dag voor voeding, waskosten etc. Bij een aanvullende verzekering 
wordt dit vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor 
opname. 
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Kinderhospice ZonnaCare 
Bezoekadres 
Dolderseweg 242 
3734 BS Den Dolder 
Bosrijke en beschermde omgeving 
T 030-2254369 
E info@zonnacare.nl  
I  www.zonnacare.nl  
 
Kinderhospice ZonnaCare biedt 
zorgintensieve kinderen een leuk 
en ontspannen verblijf. 
Zij bestaat uit een gespecialiseerd 
kinderverpleegkundige Annemieke 
Bernard en een muziektherapeut 
Matthijs van der Beek.  
De opzet is kleinschalig, het 
maximaal aantal kinderen ligt rond 
de drie, persoonlijke aandacht 
wordt gewaarborgd. We bieden 
zorgsessies van minimaal twee 
aaneengesloten dagen. Opvang 
voor langere tijd is mogelijk. 
 
Doelgroep 
Zorgintensieve kinderen, kinderen 
met een ernstig meervoudige 
beperking, kinderen met een 
stofwisselingsziekte, kinderen in 
de palliatieve/terminale fase en 
inderen met thuisbeademing. 

 

 

Kinderhospice ZonnaCare 

Hospice en palliatieve zorg 

 De doelstelling is om zorgintensieve kinderen een leuk en ontspannen verblijf te bezorgen. Daarnaast wordt er 
vrije tijd gecreëerd voor ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zijn -vaak zonder keus- in een complexe 
zorgsituatie gegroeid, geïsoleerd van de buitenwereld met een schuldgevoel van aandachttekort naar 
gezinsleden, familie en kennissen. Kortom sociale contacten zijn vervaagd en deelname aan de maatschappij is 
beperkt. Opvang van het kind in een hospice biedt daarom juist voor hen mogelijkheden.  
 
Volledig afgestemd op uw kind is er tijdens de zorg volop aandacht voor de sensomotorische ontwikkeling, het 
vermogen om zintuiglijke prikkels en bewegingen op elkaar af te stemmen. 
 
1) Actief; Houdingsafwisseling en balanstraining. 
De mogelijkheden voor houdingsafwisseling zijn onbeperkt. We beschikken naast de bedden en bedbox over 
Tumble Forms stoelen, zit-/oefenballen, een hangmat en een statafel waarmee evenwicht en spiercoördinatie 
kunnen worden getraind. Uiteraard maken ook eigen voorzieningen onderdeel uit van de training. 
Oog-handcoördinatie trainen we door te spelen met constructiemateriaal zoals bijvoorbeeld klei, het rijgen 
van kralen en het klavier van de vleugel blijkt letterlijk en figuurlijk een uitdagend instrument. 
 
2) Passief; Het doorbewegen van spieren en gewrichten die actief weinig of niet worden gebruikt.  
(Gezichts-)massage is naar wens een wezenlijk onderdeel. 
 
3) Ontspanning 
Relaxen kan heerlijk in voornoemde bedbox en hangmat, bovendien biedt het element Malta van Barry Emons 
bijzonder fijn zit- en ligcomfort. Ontspanningsmomenten veraangenamen we naar wens met behulp van 
muziek, diverse projectoren en een grootbeeld beamer. 
Kinderboerderij en manege liggen op loopafstand in het bos. De manage is een hippisch therapeutisch 
centrum. Mindervalide ruiters worden begeleid door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck, experts op het 
gebied van houding en beweging. 
 
Kinderhospice ZonnaCare is een AWBZ erkende zorginstelling. Vergoeding van zorg kan op basis van Zorg in 
Natura (ZIN) alsook met het Persoonsgebonden Budget (PGB). 
 
ZonnaCare wordt ondersteund door Stichting Nationaal Fonds "het Gehandicapte Kind"(Stinafo), door de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en door Stichting Ontspannen Uit Logeren voor 
zorgintensieve kinderen (SOUL). 
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Stichting Zorg voor Zorg 
Bezoekadres 
Karweg 2 (De Roek) 
6731 BX Otterlo 
Postadres 
Tasmanstraat 34 (Veluwe) 
6712 KB Ede Gld 
T 06-31044025 
E info@zorgvoorzorg.net 
I  www.zorgvoorzorg.net 

 
Stichting Zorg voor Zorg biedt 
levensloop gerichte begeleiding in 
de vorm van: dagopvang, 
logeeropvang, vakantieopvang, 
buddybegeleiding, 
studiebegeleiding, woontraining, 
begeleid zelfstandig wonen en 
wonen in een 24 uurs 
woonvoorziening.  
 
De doelgroep van Zorg voor Zorg 
zijn kinderen, jongeren en 
volwassenen met een autisme 
spectrum stoornis, een (licht) 
verstandelijke beperking, een 
aandacht en concentratiestoornis 
zoals: ADHD en ADD, een niet 
aangeboren hersenletsel 
Kenmerkend voor onze cliënten is 
dat zij afhankelijk zijn van 
structuur en beperkingen ervaren 
in hun praktische en sociale 
zelfredzaamheid. 
 
Bungalowpark De Roek, Otterlo. 

 

 

Stichting Zorg voor Zorg 

Logeren en vrije tijd 

 Logeren met zorg 
Logeeropvang is een vorm van respijtzorg met als doel overbelasting te voorkomen door tijdelijke de zorg over 
te nemen. Vanuit een veilige en huislijke basis waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied 
van de praktische zelfredzaamheid en sociaal emotionele ontwikkeling bieden wij wekelijks logeeropvang aan 
kinderen van 6 tot 16 jaar. 
 
Vrije tijd met zorg 
Gespecialiseerde dagopvang, themaclubjes en workshops voor jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar. Samen 
met leeftijdsgenoten je vrije tijd invullen, sociale contacten opdoen, grenzen verleggen en doelgericht 
vaardigheden ontwikkelen, om zo toe te werken naar deelname aan een reguliere vrijetijdsclub. Vanuit een 
duidelijke dagstructuur organiseren wij wekelijks diverse vormen van gespecialiseerde vrijetijdsbesteding.  
 
Vakantie met zorg 
Samen met leeftijdsgenoten vakantie vieren of met het hele gezin? Tijdens de vakantieperiodes bieden wij 
zowel groepsgerichte als gezinsgerichte zorg en begeleiding aan. Naast onze reguliere vakantiekampen 
organiseren wij ook diverse themakampen zoals; ponykamp, survivalkamp en een watersportkamp.  
 
Wonen met zorg 
Buddybegeleiding is individuele begeleiding in de thuissituatie. De begeleiding is zowel gezins- als individueel 
gericht. De gezinsgsbegeleiding richt zich op ondersteuning van ouder(s) en kind in de thuissituatie. Het kan 
dan gaan om praktische opvoedondersteuning zoals vergroten van opvoedingsvaardigheden of het tijdelijk 
overnemen van de bovengemiddelde opvoedingstaken. Individuele begeleiding richt zich op het vergroten van 
praktische- en sociaal emtionele zelfredzaamheid van het kind met een bovengemiddelde hulpvraag. Waarbij 
we gezamenlijk bouwen aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan op het gebied van; wonen, scholing, vrijetjd 
en werk. 
 
Proefwoonweekenden 
Dit zijn speciale logeerweekenden voor jongeren vanaf 16 jaar die in de nabije toekomst (begeleid) zelfstandig 
willen gaan wonen. Naast de tijdelijke ontlasting voor ouders is het logeerweekend dè plek om 
zelfredzaamheidvaardigheden aan te leren om zo doelgericht toe te werken naar het toekomstige (begeleid) 
zelfstandig wonen.  
 
De logeerweekenden van Zorg voor Zorg vinden wekelijks plaats.  
Tarievenlijst is te vinden op de website van Zorg voor Zorg. 
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Logeerhuis De Kandelaar 
Molenmakerslaan 87a  
3781 DB Voorthuizen 
Locatiemanager Jan Scherrenburg 
T (0342) 47 70 30 
E jan.scherrenburg@siloah.nl 
I  www.siloah.nl  
 
Logeerhuis De Kandelaar is een 
logeeradres waar acht mensen 
met een verstandelijke handicap 
tegelijkertijd kunnen logeren. 
Gelegen in een rustige 
nieuwbouwwijk, op korte afstand 
van het centrum. In de directe 
omgeving van dit toeristische dorp 
zijn de uitgestrekte bossen en 
weiden van de Veluwe. 
De cliënten van De Kandelaar 
variëren in leeftijd. Zij logeren naar 
behoefte met een bepaalde 
regelmaat, volgens hierover 
gemaakte afspraken.  

 

 

Logeerhuis De Kandelaar 

Logeren en vrije tijd 

 Logeren bij Siloah is gezinsondersteunend en biedt aan mensen met een handicap een logeerplaats. Tijdens 
de logeerperiode kunt u als ouders of verzorgers van uw kind even ’op adem komen’. Bepalend daarbij is een 
reformatorische visie op zorg, zoals die door Siloah wordt gehanteerd. Siloah richt zich op die cliënten die 
deze visie op zorg onderschrijven. 
 
Logeren is bedoeld als kortdurende dag- en nachtopvang. De cliënt bepaald de duur en de frequentie. Cliënten 
kunnen gedurende maximaal veertien dagen per twee maanden voor logeerzorg bij Siloah terecht. Is langere 
opvang noodzakelijk , dan zal er gekeken worden naar volledige opvang in één van onze woonlocaties. 
Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking 
 
Als de afstand dat toelaat, gaan cliënten overdag naar hun eigen dagactiviteitencentrum. Als dat niet mogelijk 
is, biedt De Kandelaar dagbesteding. Zo zijn er activiteiten met aansprekende thema’s als muziek, creativiteit 
en bewegen. Ook wandelen, winkelen en zwemmen staan op het programma. 
 
Buiten is er alle ruimte voor activiteiten: op het speelveld naast het logeerhuis of in de achtertuin. In de tuin 
staan een schommel, een zandbak en een trampoline. Bij de activiteiten zijn vele vrijwilligers betrokken. 
 
Vrijwel alle logés genieten enorm van de gezelligheid in De Kandelaar. Ze vinden het fijn om te logeren én ook 
fijn om weer naar huis te gaan. 
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Logeeropvang De Welkamp  
Heetkamp 50  
8075 CL Elspeet 
T 06 10 70 55 63 
E info@welkamp.nl 
I  www.welkamp.nl  
 
Aan de rand van het bos in Elspeet 
bevindt zich Logeeropvang De 
Welkamp. Het logeren op De 
Welkamp is bedoeld voor gewone 
kinderen en jongeren met iets 
speciaals.  
 
Logeren op De Welkamp is 
bedoeld voor kinderen en 
jongeren uit de reformatorische 
gezindte met ADHD en/of PDD-
NOS, Asperger of een andere 
autistische stoornis met een IQ 
van 80 of hoger. Ook als uw kind 
moeilijk verstaanbaar gedrag 
heeft, maar er (nog) geen 
diagnose is gesteld, kan uw kind 
komen logeren. Logés van 4 tot en 
met 17 jaar zijn van harte welkom. 

 

 

Logeeropvang De Welkamp 

Logeren en vrije tijd 

 De logeeropvang is bedoeld ter ontlasting van de thuissituatie. Tegelijkertijd bieden we de logés passende 
begeleiding, zodat zij zich zo veel mogelijk veilig, vertrouwd en prettig voelen, en het fijn vinden om op De 
Welkamp te logeren. De begeleiders van De Welkamp hebben een reformatorische achtergrond. 
De begeleiding is afgestemd op de specifieke behoeften van de kinderen. Vanzelfsprekend hierin is het bieden 
van structuur en duidelijkheid. 
 
Wat is er allemaal te doen op De Welkamp? Je kunt je binnen, in de schuur en buiten vermaken. Binnen kun je 
aan de slag met (technisch) lego, spellen, knex, puzzels, playmobiel en nog veel meer. Ben je sportief of 
creatief? Dan kan je in de schuur terecht voor tafelvoetbal, poolen, tafeltennis en handvaardigheid. Wil je je 
energie kwijt? Dat kan op de grote trampoline, op de skelter met kar of de shuttlebike. Houd je van een 
uitdaging? Mogelijk is de stuntbike dan net iets voor jou. Ook kun je in de zandbak of op het grasveld spelen 
waarop diverse speeltoestellen en twee voetbaldoelen staan. Ga je graag met dieren om? Dan kan je stoeien 
met de hond Max of spelen met poes Cornelia, of de konijnen, vogels, duiven, schapen, geiten en de kippen 
verzorgen. Het bos tegenover De Welkamp biedt ook volop ontspanningsmogelijkheden.  
 
In vakanties organiseren we allerlei activiteiten buiten De Welkamp. Denk aan zwemmen, fietsen etc. 
 
Voor logeeropvang kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Met dit budget kunt u de kosten 
van de logeeropvang betalen. 
 
De Welkamp biedt tijdens de meeste weekenden en tijdens alle schoolvakanties logeeropvang. Ook is het in 
overleg mogelijk dat een kind tijdens een schoolweek of zomaar een nachtje komt logeren, bijv. in verband 
met een activiteit waar uw kind niet mee naar toe kan.  
Er logeren zes kinderen en/of jongeren tegelijk. Dit is tevens de maximale groepsgrootte. 
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Logeerhuis Nunspeet (onderdeel 
van Philadelphia Zorg) 
Kuyperstraat 90  
8072 BK Nunspeet 
T (0577) 411850 (algemeen) 
T (0577) 41 18 00 (voor contact 
met de locatie zelf)  
E grootveluwe@philadelphia.nl  
I  www.philadelphia.nl/grootveluwe/  

 
Het logeerhuis is een hoekhuis. Er 
is een gezellige huiskamer. En 
iedereen heeft zijn eigen 
slaapkamer. We zitten in een 
kindvriendelijke woonwijk. Als je 
dat kunt en wilt, ontmoet je vast 
andere buurtkinderen in de 
speeltuin.  
 
Het Logeerhuis is bestemd voor 
kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking die nog 
thuis wonen. 

 

 

Logeerhuis Nunspeet  

Logeren en vrije tijd 

 Logeren moet vooral heel leuk zijn. Bij ons is het dat ook. Ieder weekend doen we leuke dingen. We gaan naar 
het bos. Eten een ijsje. Kijken naar de Sinterklaasintocht. En op zaterdagmiddag gaan we vaak naar de 
gymzaal. 
 
Één keer per maand is er een tienerweekend. Dan hebben we een thema. De ene keer is dat het Wilde 
Westen met cowboys en indianen. De andere keer sporten. En de derde keer dieren. Je gaat het vast geweldig 
vinden.  
 
Onze logees zijn tussen de 6 en 25 jaar. Je komt niet in een vaste groep. Maar natuurlijk proberen we de 
groepen wel zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.  
 
Je kunt in het weekend komen logeren van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. In de schoolvakanties zijn we 
ook open. En eens per twee weken ben je op woensdagmiddag van harte welkom. Op donderdag hebben we 
Buiten Schoolse Opvang (BSO). Dan kun je na school tot 19.00 uur bij ons terecht. We werken met open 
inschrijvingen. Dat betekent dat je een paar maanden van tevoren moet afspreken welke weekenden je komt 
logeren.  
 
Financiering via PGB en Zorg in Natura 
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Het Fasehuis Nunspeet (onderdeel 
van Philadelphia Zorg) 
Strausserf 6-8  
8071 VC Nunspeet 
T (0577) 411850 
T (0577) 41 18 00 (voor contact 
met de locatie zelf) 
E grootveluwe@philadelphia.nl  
I  www.philadelphia.nl/grootveluwe/  

 
Ben je rond de15 jaar? En zit je op 
het ZMLK of het VSO onderwijs? 
Kom dan eens kennismaken. Bij 
ons doe je tijdens een 
logeerweekend veel leuke dingen. 
Die bedenk je alleen of samen met 
de andere logees. En natuurlijk 
denken de begeleiders ook graag 
mee.  
 
Het logeerhuis is voor mensen met 
o.a. de volgende beperking: 
Aandoening uit het autisme 
spectrum met verstandelijke 
handicap, Licht verstandelijke 
handicap, Mensen met epilepsie, 
Verstandelijke handicap. 

 

 

Het Fasehuis Nunspeet 

Logeren en vrije tijd 

 Je logeert iedere maand een weekend. Dan ben je even weg van huis. Bij ons kom je in een vaste groep met 
zes anderen. Soms worden dit goede vrienden. Natuurlijk heb je ook een eigen zit/slaapkamer. Daar heb je 
privacy. Je komt op vrijdag na school. En op maandagochtend wordt je weer opgehaald of weggebracht.  
 
Bij ons staat jouw ontwikkeling voorop. Daar praten we samen over. Maar natuurlijk praten we ook met je 
ouders en school. Hierdoor kunnen we jouw logeerweekend goed afstemmen op waar je thuis en op school 
mee bezig bent.  
We helpen je om nog beter in de maatschappij te staan. Of om op jezelf te gaan wonen. We leren je beter om 
te gaan met geld. Met het huishouden. Met boodschappen doen en koken. Met internet. Met keuzes maken. 
En met de omgang met anderen. 
 
Je kunt in het weekend komen logeren. In de schoolvakanties. En eens per twee weken ben je ook op 
woensdagmiddag welkom. 
 
Financiering is mogelijk via het PGB en Zorg in Natura 
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Stichting De Duiventil Voorthuizen 
Herma en Willem Kuijsten  
Rijksweg 77 
3781 LT Voorthuizen 
T 0342-400045 
E info@deduiventil.com 
I  www.deduiventil.com  
 
Op de Duiventil bieden we 
logeeropvang voor kinderen met 
een aan autisme verwante 
stoornis. Hierbij richten we ons op 
de verschillende varianten zoals 
het syndroom van Asperger, PDD-
NOS en McDD. Wat betreft leeftijd 
gaat het met name om kinderen 
tussen de 4 en 15 jaar, die thuis 
wonen 

 
Het logeren wordt bekostigd uit 
een PGB die door de ouders 
aangevraagd kan worden bij een 
van de zorgkantoren. Vooraf is een 
indicatiestelling vereist door het 
CIZ(Centrum Indicatiestelling 
Zorg).  
 
Aanmelden voor het logeren kan 
doormiddel van het invullen van 
een intakeformulier. Deze kan via 
e-mail of telefonisch worden 
aangevraagd bij de Duiventil. 

 

 

Stichting De Duiventil Voorthuizen 

Logeren en vrije tijd 

 In onze logeeropvang kennen we twee varianten: weekendopvang en vakantieopvang (midweek). 
Deze opvang heeft als doel om de thuissituatie te ontlasten. Want het samenleven met een kind met autisme 
kost veel energie en vraagt om veel aanpassingen. Een kleine adempauze is dan ook vaak zeer welkom.  
Uiteraard is het de bedoeling dat de logeerkinderen zelf ook een fijne tijd hebben. Daarom is er gekozen voor 
een boerderij met veel rust, ruimte en regelmaat. Zo hebben we op onze boerderij ook voor ieder kind een 
eigen slaapkamer. 
 
Weekend opvang 
Voor de begeleiding van de logeerkinderen worden er per groep vaste begeleiders ingezet. Dit doen we omdat 
de kinderen veel behoefte hebben aan structuur en veiligheid. Zo hebben we ook meer de gelegenheid om 
een goede band met de logeerkinderen op te bouwen. Op onze logeerboerderij hebben we in het weekend 
veel leuke activiteiten voor de kinderen als spelen, skelteren, trampoline springen, koek bakken, dieren 
verzorgen in de stal etc.  
De logeerkinderen zijn ingedeeld in een van de drie groepen en komen zo om de vier weken een weekend 
logeren. De weekenden lopen van vrijdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Een logeergroep bestaat uit 
maximaal 8 kinderen. 
 
Vakantie opvang 
Voor de vakantieopvang is het niet mogelijk om met vaste groepen te werken, daarom werken we voor de 
midweken met een systeem van inschrijven. In de planning worden een aantal midweken opgenomen die in 
de schoolvakanties vallen (zie logeerrooster). Logees kunnen voor één of meerdere midweken opgegeven 
worden, hierbij geldt "vol is vol".  
Een midweek start op maandag om 10.30 uur en loopt tot vrijdag 10.30 uur. De hele week werken we met 
dezelfde begeleiders. In een midweek komen er maximaal 6 kinderen tegelijk logeren. Naast alle activiteiten 
op de boerderij wordt er ook een uitstapje georganiseerd. 
 
Dagbesteding 
Drie dagen in de week wordt er dagbesteding geboden aan mensen met een stoornis in het autistisch 
spectrum en mensen met psychische problemen. Jong volwassenen vinden bij ons een rustige en veilige plek 
waar ze leren dieren te verzorgen en te werken in de moestuin en op het erf.  
Maar er is ook ruimte voor creatieve activiteiten en ontspanning.  
Op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur worden de dieren hier extra verwend en 
wordt alles weer klaargemaakt voor het komende logeerweekend. 
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Logeer- en zorgboerderij De 
Paradijsvogel 
Schotweg 38 
8077 SV Hulshorst 
T 0341 - 76 01 55 
I www.zorgboerderij 
deparadijsvogel.nl  
 
Aan de bosrand tussen Hulshorst 
en Nunspeet ligt logeer- en 
zorgboerderij De Paradijsvogel. 
Hier bieden Gerben en Marina 
Ekelmans een kleinschalige 
voorziening aan voor logeren en 
dagbesteding in een landelijke 
omgeving. 

 

 

Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel 

Logeren en vrije tijd 

 Logeren 
Een logeerweekend duurt van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur. Tijdens het weekend is er 
van alles te doen. Er zijn allerlei dieren die gevoerd kunnen worden. Daarnaast kunnen we een boswandeling 
maken met de hond, of in de tuin trampoline springen. Ook kunnen we knutselen, samen muziek maken of 
iets lekkers bakken. 
Het logeren staat open voor deelnemers met een verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis (ASS) 
en andere gedragsproblematiek. 
 
Dagbesteding 
Van maandag tot vrijdag is de dagbesteding geopend. Op het erf zijn allerlei werkzaamheden te doen en ook 
binnenshuis is er genoeg te doen. Daarnaast is er aandacht voor het oefenen van sociale vaardigheden, zoals 
samenwerking met anderen. We vinden het daarbij belangrijk om de activiteiten af te stemmen op de 
individuele mogelijkheden van de deelnemer. 
De dagbesteding staat open voor zowel jongeren als ouderen. Er is plaats voor deelnemers met een 
verstandelijke beperking, autisme-spectrum stoornis (ASS) en andere gedragsproblematiek. 
Ook aan mensen die problemen ondervinden in het dageljkse leven (bijvoorbeeld burn-out, reintegratie of 
psychische klachten) of aan ouderen die van het buitenleven willen genieten, bieden wij een zinvolle 
daginvulling. 
 
Woensdagmiddag- en zaterdagopvang 
Het doel van de woensdagmiddagopvang is de kinderen een leuke middag te bieden. Ook kunnen er allerlei 
vaardigheden aangeleerd worden, zoals het pinnen van geld, reizen met het openbaar vervoer en het 
boodschappen doen. Op zaterdag is er van alles te doen op het erf, zoals voetballen, skelteren of trampoline 
springen. Regelmatig wordt er een uitstapje georganiseerd. 
De woensdagmiddag- en zaterdagopvang staat open voor deelnemers met een verstandelijke beperking, 
autisme spectrum stoornis (ASS) en andere gedragsproblematiek. 
 
Vakanties 
In de schoolvakanties zijn er diverse mogelijkheden voor logeren, dagbesteding en opvang. 
 
Zowel het logeren als de dagbesteding kan worden betaald uit een Persoonsgebonden Budget (PGB). 
Daarnaast is ook zorg in natura (ZIN) mogelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. In beide 
gevallen is een indicatie nodig. 
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Zorgboerderij De Wilgenhof 
Lidy en Roel Verdonk 
Weteringdijk 37 
8161 SE Epe 
T 0578-641008 
E info@dewilgenhof.nl 
I  www.dewilgenhof.nl  
 
Midden in het weidevogelgebied, 
even buiten Epe, ligt de boerderij 
van de familie Verdonk. De 
Wilgenhof is in 1998 gestart als 
kleinschalige zorgboerderij,die 
zinvolle dagbesteding (werk) 
opmaat verzorgd aan mensen met 
een beperking. Verder biedt de 
Wilgenhof naschoolse- en 
weekend opvang voor jongeren 
met een vorm van autisme. 

 

 

Zorgboerderij De Wilgenhof 

Logeren en vrije tijd 

 Naschoolse opvang 
Iedere woensdag middag biedt de Wilgenhof naschoolse opvang voor kinderen/jongeren  
met een beperking. Het is de bedoeing dat de kinderen lekker kunnen spelen. Deze opvang heeft ook tot doel 
om de thuissitatie te ontlasten. Het samenleven met een kind met een beperking kost veel energie en vraagt 
veel aanpassingen. Een korte adempauze is dan zeer welkom. 
Er zijn veel leuke activiteiten op de boerderij. Bijvoorbeeld het verzorgen van de dieren. Er is veel ruimte om 
te spelen. Ook hebben we binnen activiteiten zoals knutselen, computeren en spelletjes doen. 
 
Weekend opvang 
De Wilgenhof biedt weekend opvang aan kinderen/jongeren met een vorm van autisme. Meestal wonen de 
kinderen nog thuis. Ook bij deze opvang is een van de doelstellingen de thuissituatie te ontlasten. Een ander 
doel is dat deze kinderen een leuke tijd op de boerderij hebben. Zo biedt onze boerderij rust en regelmaat. En 
natuurlijk zijn er net als bij de naschoolse opvang veel leuke activiteiten. Verder zijn er altijd dezelfde 
professionele begeleiders aanwezig. Op deze manier wordt structuur en veiligheid van de kinderen 
gewaarborgd en is er gelegenheid om een band met de kinderen op te bouwen.  
 
Als u of uw ondersteuner (telefonisch) contact opneemt met de Wilgenhof, dan zal er eerst een oriënterend 
gesprek plaatsvinden. Als daaruit blijkt dat de Wilgenhof u iets kan bieden dan wordt er een afspraak gemaakt 
voor een bezoek aan de boerderij. Wanneer er besloten is om te werken op de Wilgenhof, dan worden er 
afspraken gemaakt over de tijdsduur, vakantiedagen, verzekeringen, financiën etc. De kosten per cliënt zijn 
verschillend.  

 

 
 

  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341 257 242 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl 
E info@hetvenster-nunspeet.nl  
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@dewilgenhof.nl
http://www.dewilgenhof.nl/
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


Pagina | 26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgboerderij De Bonte Sik 
Watergoorweg91 
3861 MA Nijkerk 
E debontesik@kliksafe.nl  
I www.zorgboeren.nl/zorg 
boerderij-de-bonte-sik 
 
Geitenboerderij de Bonte Sik ligt 
net buiten de bebouwde kom van 
Nijkerk, in het natuurgebied de 
Arkemheense polder. Er worden 
dieren verzorgd, op het erf en in 
de moestuin gewerkt en men 
houdt zich bezig met 
weidevogelbeheer. 
 

 

Zorgboerderij De Bonte Sik 

Logeren en vrije tijd 

 De Bonte Sik biedt dagbesteding aan voor volwassenen en ouderen en geïndiceerde logeer- en naschoolse 
opvang voor kinderen en jongeren. Vanuit ervaring helpt men de hulpboerden graag hun mogelijkheden te 
benutten en zo mogelijk verder te ontwikkelen.  
 
De dagelijkse terugkerende zorg voor de dieren en het ritme van de seizoen zorgen voor een vaste structuur 
en diversiteit aan werkzaamheden als: voeren, geiten naar weiland brengen, stal aanvegen, erf aanvegen en 
onderhouden, werken in de groentetuin, struiken en bomen aanplanten etc.  
In de ontmoetingsruimte Het Zwaluwnest worden de pauzes doorgebracht. Ook vinden hier binnenactiviteiten 
plaats.  
 
Het maximaal aantal mensen per dag is 8. Variërend van mensen met autisme, psychische problemen, 
lichamelijke handicap, dementerenden etc.  
 
De zorgboerderij is zelfstandig. Financiering verloopt bijvoorbeeld via PGB.  
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Christelijke logeerboerderij De 
kleine Vos 
Evert en Else Overweg 
Rechtveldweg 1 
8267 AL Kampen 
T 038-3388538 
M: 06-50503872 
M: 06-42230003 
E info@dekleinevos.nl 
I  www.dekleinevos.nl  
 
De Kleine Vos is een logeer- en 
zorgboerderij voor jongeren met 
een vorm van autisme, PDD-NOS, 
ADHD en/of een verstandelijke 
beperking. 

 

 

Logeerboerderij De Kleine Vos 

Logeren en vrije tijd 

 Als een kind bij ons logeert hebben ouders gelegenheid om meer aandacht te geven aan hun andere kinderen 
of tijd voor zichzelf te nemen.  
Logeren kan in de weekenden en in de schoolvakanties. In overleg kan ook doordeweeks worden gelogeerd. 
De leeftijd voor logeren is tussen de 5 en 20 jaar. 
 
Logeren is voor kinderen best spannend! De omgeving is nieuw, de mensen zijn onbekend, het bed is niet 
eigen, het eten is anders, alles is onwennig. Onze ervaring is dat het drempelverlagend is om eerst een dag 
en/of nacht vrijblijvend mee te maken. En dan blijkt vaak dat jongeren juist heel enthousiast zijn.  
We vinden het belangrijk dat iedere logee het naar z’n zin heeft bij ons. Maar ook dat het fijn is om weer naar 
huis te gaan. 
 
Wij hebben heel bewust gekozen voor het maximale aantal logees van vier kinderen per weekend. Zo kunnen 
we ieder kind persoonlijke zorg en aandacht geven.  
We wisselen gezamenlijke en individuele activiteiten af om zo de kinderen de nodige rust te geven, maar ze 
ook te leren om dingen samen te doen. 
Om de zorgboerderij is veel ruimte om te spelen en allerlei activiteiten te doen.  
Er is een schuur voor dieren. Op dit moment hebben wij een pony, schapen, kippen, een kat en een hond. 
Samen met de logees zorgen we voor deze dieren. 
In het voorjaar wordt de dierenweide klaargemaakt, zodat de dieren ook naar buiten kunnen. 
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Samisa 
Jolanda Vijverberg 
Nieuwe Deventerweg 35 
8014 AC Zwolle 
T 0384662810 
I  www.samisa.nl  
 
Samisa biedt zorg aan personen 
met een indicatie. Iedereen heeft 
een beperking, maar het is de 
wijze waarop je hiermee omgaat 
die het leven leuker kan maken. 
Dat is dan ook het doel van 
Samisa: kwalitatieve zorg 
afgestemd op de mogelijkheden 
van de cliënt. 
 
De zorg die Samisa biedt is 
afgestemd op kinderen, jongeren 
en volwassenen met een indicatie. 
Denk hierbij onder andere aan: 
• hoogbegaafden met autisme 
• mensen met autisme en een 
normale intelligentie 
• (zeer) moeilijk lerenden met 
adhd, asperger of pdd-nos 

 

 

Samisa 

Logeren en vrije tijd 

 De weekend- en vakantieopvang is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar 
met een indicatie. De logeerkinderen draaien mee in het gezin en de opvang verloopt volgens een vast ritme. 
De groepen zijn klein, maximaal vier kinderen, om zo de persoonlijke aandacht te kunnen waarborgen. Er 
vinden tijdens het verblijf geen behandelingen plaats. 
We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen door ze mee te laten helpen met de dagelijkse bezigheden 
zoals boodschappen doen en koken. Daarnaast worden er leuke activiteiten georganiseerd afgestemd op de 
interesses en de mogelijkheden van het kind, zoals knutselen, boswandelingen, zwemmen, theater en film etc.  
 
Tijdens schoolvakanties biedt Samisa ook vakantieopvang aan. De kinderen kunnen dan een week logeren bij 
Samisa. Ook hier zijn de groepen klein, maximaal vier kinderen. Naast de activiteiten die zoal plaatsvinden in 
de logeerweekenden kunt u hier ook denken aan het bezoeken van een pretpark, een dierentuin, kamperen 
of een dagje naar het strand 
 
Met een indicatie heeft u recht op een vergoeding van de zorg van Samisa. Deze indicatie kunt u aanvragen bij 
het Centrum Indicatie Zorg. Er kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: Zorg in natura, 
Persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie van beiden. 
 
Samisa biedt ook begeleiding en coaching.  
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Actaut Zwolle 
T 06 14483507 (Dirk Schakelaar) 
T 06 14611477 (Tim Willemsen) 
E info@actaut.nl 
I  www.actaut.nl  
 
Actaut biedt begeleiding aan 
jongeren en kinderen met ASS 
en/of ADHD in regio Zwolle.  
Onze visiE Elk mens is uniek. 
Actaut gaat uit van jouw 
kwaliteiten. Samen gaan we de 
uitdaging aan! 
 
Het team van Actaut bestaat uit 
professionele begeleiders en 
vrijwilligers die staan voor een 
kwalitatief goede begeleiding. 
Iedere begeleider dient een 
verklaring omtrent goed gedrag te 
overleggen, die is afgegeven door 
het ministerie van justitie. 

 

 

Actaut Zwolle 

Logeren en vrije tijd 

 Tijdens de weekenden en de zelfstandigheidsbegeleiding is er voldoende ruimte om individuele aandacht aan 
de deelnemers te bieden. Iedere deelnemer is uniek en heeft zijn/haar eigen begeleidingsbehoefte. 
Actaut biedt verschillende soorten weekendopvang.  
Gedurende de weekenden wordt een leuk en zinvol activiteitenprogramma aangeboden. Geen loze tijd, geen 
verveling, uiteraard wel op elke individuele deelnemer afgestemde activiteiten en rustmomenten. Een goede 
balans tussen activiteit en rust.  
De groepssamenstelling is erg belangrijk.  
Er wordt gekeken naar: emotionele weerbaarheid, interesses, leeftijd en interactie. 
Het kennismakingsgesprek en de ervaring van eerdere dagjes en weekenden spelen mee om tot een goede 
groepssamenstelling te komen. De groepsgrootte is, afhankelijk van de begeleidingsvraag, maximaal 5 en 
minimaal 3 deelnemers.  
 
Weekendopvang 
Actaut biedt weekendopvang aan van vrijdag 19:00 uur tot zondag 17:00 uur. In overleg kan er worden 
afgeweken van deze tijden. 
Elk weekend heeft een activiteitenaanbod rondom een thema, zoals meevaren met de reddingsboot van de 
KNRM in het Alarmweekend en een bezoek aan het museum Nemo in het Techniekweekend. 
Weekendopvang tot +/- 13 jaar  Tijdens dit weekend spelen rust en voorspelbaarheid een grote rol. 
Weekendopvang vanaf 13 jaar  Tijdens dit weekend ligt de nadruk op het activeren en het verleggen van 
grenzen. Bijvoorbeeld waterskien of vliegen in een sportvliegtuig. Samen zoeken we de juiste plek! 
 
Vakantie midweken 
In de vakanties organiseert Actaut midweken. 
In deze midweken wordt het programma samengesteld in overleg met de deelnemers mogelijkheden zijn: 
zeilen, outdoor activiteiten, muziek maken, de stad in etc. In deze midweken wordt structureel aandacht 
besteed aan communicatieve/sociale vaardigheden. Actaut heeft hiervoor een aantal methodes (gebaseerd 
op de Goldstein sociale vaardigheidstraining) en spellen. De midweken vinden plaats in de schoolvakanties 
van maandag tot vrijdag, bij een minale aanmelding van 4 deelnemers gaat een midweek definitief door. 
 
Actaut levert begeleiding die gefinancierd kan worden middels het PGB. 
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’t Paradijs B.V. 
Bielderweg 1 
3772 VM Barneveld 
T 0342-401253 
E via contactformulier op website 
I  www.boerderijparadijs.nl  
 
’t Paradijs is een zorgboerderij. Wij 
ontvangen graag mensen met een 
specifieke zorgvraag. Voor hen 
heeft het deelnemen aan 
boerderij-activiteiten (op het land, 
in de stallen of in de winkel) een 
therapeutisch/helpend effect. Op 
’t Paradijs vinden mensen een 
plaats waar rust en activiteiten 
(onder deskundige begeleiding) 
worden gecombineerd. Het 
bedrijfsmatige karakter zorgt voor 
een concreet en zichtbaar 
resultaat. Bovendien is het werken 
met planten en dieren stimulerend 
en activerend. Daarbij leggen wij 
de nadruk op iemands 
mogelijkheden. Er is ruimte voor 
elk individu! 

 

 

’t Paradijs B.V. 

Logeren en vrije tijd 

 Op de boerderij bieden wij activerende en ondersteunende begeleiding voor (licht dementerende) ouderen 
autistische kinderen/jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag door middel van 
dagopvang en tijdelijk verblijf in een groene natuurrijke omgeving. Boerderij ’t Paradijs werkt vanuit een 
christelijke identiteit. 
 
Voor kinderen met een aan autisme verwante stoornis bieden we woensdagmiddagopvang, zaterdagopvang, 
weekendopvang (logeren), individuele begeleiding en begeleidend paardrijden. 
 
Woensdagmiddagopvang 
In ons programma benadrukken we de mogelijkheden van kinderen. Zij komen eens in de veertien dagen op 
de boerderij om te spelen en begeleiding te ontvangen. We ontvangen kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 
12 jaar. Zij worden ingedeeld in twee groepen op basis van hun leeftijd. De middag begint om 14.00 uur en 
eindigt om 17.00 uur. 
De kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en te spelen zonder te ‘moeten’. Zij leren in een rustige en 
ruimtelijke omgeving over het boerderijleven, over de omgang met dieren en met elkaar. De kinderen 
ontdekken hun hobby’s en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Naast vaste taken en activiteiten zijn er 
momenten waar kinderen zelf mogen kiezen wat ze willen doen. Bijvoorbeeld rijden met de skelter, spelen in 
de boomhut, spelletjes doen, een speurtocht houden, trampoline springen, schommelen en op de hooizolder 
spelen. 
 
Zaterdagopvang 
Wij bieden één zaterdag in de 14 dagen zaterdagopvang voor jongeren tussen de 12-15 jaar oud die 
enthousiast zijn om op de boerderij te werken. Deze jongeren hebben een autistisch spectrum stoornis en 
kunnen met duidelijke begeleiding en structuur een actieve daginvulling vinden. Van 10:00 tot 16:00 uur zijn 
deze jongeren welkom. Zij worden begeleid door de zorgboer. 
 
Weekendopvang 
Binnen de weekendopvang krijgen kinderen volop uitdagingen om te spelen en te ‘werken’ op de boerderij. 
Op die manier zorgen we voor ontlasting van de ouders en eventuele broers en zussen. De kinderen komen 
twaalf keer per schoolseizoen een weekend logeren. Op ’t Paradijs ontvangen we kinderen vanaf 6 tot circa 16 
jaar. De groepen tellen acht tot tien kinderen binnen een vastgestelde leeftijdscategorie. 
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Zorgboerderij Goedland 
Hellerweg 16 

3882 MV Putten (GLD) 
T 0612153115 

E info@goedland.nl  

I  www.goedland.nl  
 
Goedland is een initiatief van 
Verony van Bemmel en Andrea 
Sickmann. Het is een boerderij 
waar mensen een werkplek vinden 
die extra ondersteuning nodig 
hebben bij hun werk.  
Goedland is een plek waar het 
goed toeven is voor mens en dier! 
Een omgeving waar naar ieders 
inbreng en talent wordt uit 
gekeken. 
 
Een CIZ indicatie is noodzakelijk 

 

 

Zorgboerderij Goedland 

Logeren en vrije tijd 

 Logeren 
Op ons terrein van 5 hectare kan uw kind regelmatig logeren. Wij bieden weekend en vakantie logeeropvang 
voor thuiswonende kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Wij richten ons vooral op kinderen met autisme 
en ADHD met een normale intelligentie. Op basis van diagnose, leeftijd en gedrag worden groepen 
samengesteld. 
Een weekend begint op vrijdag om 17.00 uur en eindigt op zondag om 16.00 uur. Op zondag kunt u vanaf 
15.30 uur terecht voor een kopje koffie of thee. Het is fijn om even de tijd te hebben om te vertellen hoe het 
weekend was en om andere ouders te ontmoeten.  
Tijdens een intakegesprek kijken we of het logeerhuis aansluit bij de behoefte van u en uw kind.  
En of uw verzoek past bij de doelstelling van het logeerhuis. Wanneer u en uw kind geïnteresseerd  
zijn in deelname, komt hij of zij eerst een proefweekend logeren. Op basis daarvan beslissen we  
samen of uw kind elke vier weken komt logeren.  
 
Vakantie 
Tijdens vakanties bestaat er de mogelijkheid om van maandag t/m vrijdag te logeren.  
 
Dagopvang 
Onze dagopvang is kleinschalig en bedoeld voor een brede doelgroep. Mensen met een verstandelijke 
beperking (matig tot hoog niveau), mensen met autisme, psychiatrisch ziektebeeld, mensen die niet in 
aanmerking komen voor betaalde arbeid, senioren e.d. zijn van harte welkom op onze boerderij.  
Door middel van dagbesteding kunnen de hulpboeren de handen uitsteken in de buitenlucht of genieten van 
het landelijke buitengebied en de dieren. We proberen de werkzaamheden zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten bij de mogelijkheden en interesse van de hulpboer. 
 
Naschoolse opvang 
Goedland biedt ook naschoolse opvang voor kinderen met een lichtverstandelijke beperking, autisme (met 
een normaal tot hoge intelligentie, ADHD en PDD-NOS. Men start de middag gezamenlijk met eten en drinken 
en spreken de middag dan door. Alle kinderen krijgen een individueel programma. Ze proberen zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van het kind. Voor kinderen met huiswerk hebben ze zo nodig een 
huiswerkuur. Vrije tijd is er voldoende!  
Goedland biedt naschoolse opvang op:  

- woensdag van 12.30 uur tot 19.00 uur  
- donderdag van 15:00 uur tot 19:00 uur  
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Stichting Grip op je leven 
Leuvenumseweg 99 
Postbus 315 
3840 AH Harderwijk 
T 0341 - 434 120 
E info@stichtinggripopjeleven.nl  
I  www.stichtinggripopjeleven.nl  
 
Stichting Grip op je Leven 
ondersteunt jongeren in de knel 
door middel van natuur, dieren, 
beweging en contact. 
Grip is een organisatie die graag 
maatwerk levert bij het verlenen 
van zorg aan jongeren met 
psychosociale noden. Zolang de 
zorg gerelateerd is aan dieren, 
natuur, beweging en contact. 
Grip stelt zich ten doel de 
levenskwaliteit van normaal- tot 
hoogbegaafde kinderen, jongeren 
en (jong)volwassenen met 
orthopedagogische en psychische 
problematiek zoals ASS, 
hechtingsstoornis, angst- en 
dwangstoornis of ADHD te 
verbeteren. 
 
 

 

Stichting Grip op je leven 

Logeren en vrije tijd 

 De medewerkers van Grip bieden vanuit een persoonlijke betrokkenheid een warme, veilige plek voor deze 
jeugdigen en steun voor de mantelzorgers. Uitgangspunt is grip krijgen op het eigen leven. Grip biedt hiertoe 
een scala van activiteiten en (vervolg)trajecten aan, waarbij de relaties tussen mensen, dieren en natuur 
centraal staan. Stichting Grip op je Leven, een plaats om deel te nemen aan buitenactiviteiten met andere 
jongeren samen.  
 
Dagactiviteiten 
Op de boerderij of in het bos. Ervaringsgerichte zorg gerelateerd aan natuur en dieren. De mogelijkheden  
van de deelnemers zijn het uitgangspunt, niet de beperking. Voor elke deelnemer wordt een Persoonlijk  
Ondersteuningsplan (POP) opgesteld. 
 
Genieten in de natuur, vrienden maken, kampvuur, sport, natuureducatie, survivaltochten, met de landrover 
over de heide, picknicken in het bos, zwerftochten te paard... Word je al enthousiast? Grip helpt jongeren 
door ze te laten genieten in de natuur.  
 
Vakantiekampen 
Sinds 2005 organiseert Grip naast dagactiviteiten ook vakantiekampen voor jongeren. Er worden vakanties 
georganiseerd voor schoolgaande jongeren en jong volwassenen. Het programma-aanbod is sinds 2009 
uitgebreid met speciale dagprogramma’s en vakantiekampen buiten de zomerperiode om.  
U kunt via de website de folder van 2013 downloaden 
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’s Heerenloo opvang, vrije tijd en 
verblijf 
T 0800 3 55 55 55 
E via contactformulier website 
I  www.sheerenloo.nl  
 
's Heeren Loo biedt in bijna heel 
Nederland ondersteuning aan 
mensen van alle leeftijden met 
een lichte tot ernstige 
(meervoudige) verstandelijke 
beperking. De ondersteuning is 
gevarieerd en op maat. Van enkele 
uren zorg/begeleiding thuis tot 
logeeropvang of intensieve 24-
uurs opvang op woonlocaties. En 
van dagbesteding tot begeleide 
werkvormen. 's Heeren Loo helpt 
mensen met een verstandelijke 
beperking hun leven in te vullen 
zoals zij dat zelf willen. 

 

 

’s Heerenloo; opvang, vrije tijd en verblijf 

Logeren en vrije tijd 

 Naschoolse opvang 
Kinderen tot 23 jaar kunnen na school terecht bij de naschoolse opvang. Bij de naschoolse opvang werken 
deskundige medewerkers die jongeren in een prettige omgeving helpen bij het spelen, huiswerk maken en 
contacten leggen. Er is veel aandacht voor het aanleren van (sociale) vaardigheden. We organiseren daarom 
veel activiteiten, zowel voor de hele groep als voor kinderen apart. 's Heeren Loo kan uw kind ook in het 
weekend opvangen. En in de vakantieperiode kunt u gebruikmaken van de vakantieopvang. 
 
Voor Leren en Opvang heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig 
is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg. 
 
Logeren 
Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen ook logeren of op vaste dagen in een 
logeerhuis wonen. Bijvoorbeeld de ene week thuis en de andere week in een logeerhuis of elk weekend naar 
het logeerhuis. In een logeerhuis maken kinderen en jongeren kennis met het leven buiten hun gezin. Het 
leven in een logeerhuis is ontspannend en gezellig. En een kind maakt meteen contact met leeftijdgenoten. 
Natuurlijk gaan school of een bezoek aan de fysiotherapeut altijd gewoon door. 
 
Voor Wonen en verblijf heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig 
is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg. 
 
Vakantiekampen 
Wat is er leuker dan er samen op uit te trekken? Of nieuwe vrienden te ontmoeten? 's Heeren Loo organiseert 
op verschillende plaatsen in het land vakantiekampen en vakantieactiviteiten. Ook zijn er mogelijkheden voor 
vakantieopvang en zelfs voor aangepaste kampeervakanties met het hele gezin. 
 
Voor Vrije tijd heeft u geen indicatie nodig. De bekostiging van vrijetijdsbesteding zit niet in de AWBZ. De 
kosten komen voor uw eigen rekening. Sommige gemeenten en fondsen kunnen bijdragen in deze kosten. 
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Veehouderij en zorgboerderij 
Groot Kootwijk 
Van Amerongenweg 9 
3771 LM Barneveld 
T 0342-422432 (b.g.g. 06-
81254641) 
E info@grootkootwijk.nl 
I  www.grootkootwijk.nl  
 
Wij zijn familie Brandsen. We 
hebben een veehouderij en 
zorgboerderij voor begeleiding, 
dagbesteding en logeer 
mogelijkheden. Wij zijn een gezin 
met 6 kinderen van 10 tot 25 jaar 
oud (waarvan 5 thuiswonend). 
Kerkelijk zijn we lid van de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. 

 

 

Veehouderij en zorgboerderij Groot Kootwijk 

Logeren en vrije tijd 

 Wij bieden een ruime boerderij in een prachtige omgeving, een huiselijke sfeer waarin iedereen zich thuis 
voelt, een stimulans om op de boerderij bezig te zijn, tal van activiteiten, zorg op maat en oog voor het 
persoonlijk welzijn en een christelijk milieu (reformatorisch gezind). 
 
Voor de kinderen hebben we een grote speelweide met trampoline, schommel, ringen en een duikelrek.  
In de zomer staat er ook een zwembadje. In de schuur staan speel tractortjes, skelters, fietsen en verder is er 
een natuurplas waar kinderen kunnen spelen, of varen. De kinderen mogen ook op de boerderij helpen of met 
de tracktor mee.  
 
Vind je het leuk om in de boerderij wat huishoudelijke taken te doen? Dat kan allemaal! De boerin vind het 
fijn mensen en kinderen te begeleiden in de tuin. De werkzaamheden zijn o.a. gras maaien, kanten knippen, 
snoeien, onkruiden verwijderen. In de groenten tuin verbouwen wE spinazie, aardappelen, sla, wortelen, rode 
bieten, boerenkool, courgette, en raapstelen. Ook verwerken we fruit uit onze tuin zoals: frambozen, 
aardbeien, rode, gele en zwarte bessen, bramen, peren en pruimen. 

 
Wij bieden dagbesteding voor verstandelijk beperkten op woensdagmiddag en zaterdag.  
Daarnaast bieden we een vakantie en weekend logeeradres. 

 

 
 

  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341 257 242 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl 
E info@hetvenster-nunspeet.nl  
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@grootkootwijk.nl
http://www.grootkootwijk.nl/
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


Pagina | 35  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerderij Zonnehoeve 
Priempad 6 
3896 LJ Zeewolde 
T 036 - 522 82 21 (best bereikbaar 
op ma/di/do/vr tussen 10.30 en 
14.00 uur. Voicemail wordt 
afgeluisterd 
E info@zonnehoeve.net 
I  www.zonnehoeve.net  
 
De Zonnehoeve is een boerderij, 
stoeterij, en zorgboerderij. In 2008 
heeft Zonnehoeve met trots het 
kwaliteitswaarborg 
zorgboerderijen ontvangen. 
Zonnehoeve is daarmee een 
erkende zorgboerderij en voldoet 
aan de kwaliteitssysteem op 
gesteld door het Stichting 
Verenigde Zorgboeren. Onderdeel 
van het kwaliteitsysteem is 
scholing van medewerkers. Dit 
betekent dat Zonnehoeve werkt 
met deskundig personeel, zowel 
qua vakmanschap als begeleiding.  

 

 

Boerderij Zonnehoeve 

Logeren en vrije tijd 

 Zonnehoeve biedt verschillende mogelijkheden tot zorg en inwoning 
- Op Zonnehoeve wonen kinderen en jongeren die (voorlopig) niet meer thuis kunnen wonen. Deze 

jeugdzorg gaat in samenwerking met LSG – Rentray. 
- Zonnehoeve biedt faciliteiten voor speciaal onderwijs en beschermde stage in combinatie met 

werken en leren in de verschillende werkgebieden; 
- Dagbesteding in de verschillende werkgebieden voor kinderen, jongeren en volwassenen met 

diagnoses omtrent psychiatrie, zoals: Autisme- hechtingstoornis; Angststoornissen; Impuls 
regulatie/agressie problemen; Verslaving problematiek; Een combinatie ervan. Dagbesteding is 
mogelijk van maandag tot/met zaterdag. Op de woensdagmiddag en de zaterdag zijn er speciale 
mogelijkheden voor kinderen en jongeren.  

- Begeleid wonen en elders werken of school-opleiding; 
- 24 uurs zorg: wonen en dagbesteding. (zowel op lange als korte termijn) 

 
Geen auto? 
Geen nood! Wij zijn in staat om zowel een enkel persoon als een groep op te halen. Rondom Zonnehoeve zijn 
verschillende bushaltes, daarnaast komen wijzelf regelmatig in Almere, Zeewolde, Harderwijk, Ermelo, 
Amersfoort en omstreken, Eemnes, Baarn en Huizen. Het is dus goed mogelijk om met ons mee te liften. Stuur 
een email voor de actuele mogelijkheden.  
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De Ladder 
Buiten Nieuwstraat 48 
8261 AW Kampen 
T 06 2414 1425 
E  contact@deonderwijsladder.nl 
 
De Ladder begeleidt kinderen en 
jongemensen voor wie rust, 
regelmaat, structuur, relatie, 
studie of werk niet 
vanzelfsprekend zijn. 
Wij bieden een omgeving waarin 
deze begrippen zoveel mogelijk tot 
hun recht komen. 
 
Voor een jongere : zelfstandige 
woonruimte met hulp bij 
aandachtspunten 
Voor een kind : weekendopvang 
om even los te zijn van de 
thuissituatie 

 

 

De Ladder 

Logeren en vrije tijd 

 Wij geloven dat jongeren, wanneer zij werkelijk gehoord en gezien worden, gelegenheid hebben om zich te 
ontplooien, zodat zij zelf hun weg gaan vinden. Persoonlijke aandacht staat dan ook voorop. 
 
In de weekenden verzorgen wij opvang voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. 
Aan de ene kant doen wij dit om de thuissituatie te ontlasten, maar vooral om de kinderen een leuk, 
ontspannen en gezellig weekend te bieden. Er zijn sportactiviteiten, uitstapjes, recreatie, avontuur, 
ontspanning en spelletjes. Het Veluwemeer en omgeving bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden.  
 
Daarnaast kunnen ouders ook een zorgvraag formuleren, zodat de professionele begeleiders daarmee aan de 
slag kunnen.  
 
Enkele praktische punten: 

- er komen maximaal 5 kinderen op de weekendopvang.  
- de opvang is van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag.  
- de kinderen worden door hun ouders/verzorgers gebracht, maar in overleg kan besloten worden 

dat "de Ladder" het vervoer op zich neemt.  
- zondag om 16:00 uur worden de kinderen opgehaald of weggebracht.  
- kosten zijn € 480,- en kunnen worden betaald uit het PGB.  

 
Wij zijn een christelijke organisatie, en van daaruit willen wij begeleiding bieden. 
In elk contact zullen geloof, hoop en liefde duidelijke uitgangspunten zijn. 
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De Grote Wiede 
Rijnvis 46 
8077 RR Hulshorst 
Contactpersoon Jantien van 
Imhoff 
T 0341-256199 
E info@degrotewiede.nl 
I www.degrotewiede.nl 

Op de rand van Nunspeet en 

Hulshorst, kijkend over de 

weilanden, bevindt zich onze 

kwekerij. Wij willen daar een plek 

bieden waar mensen met 

verschillende mogelijkheden 

elkaar kunnen ontmoeten. 

“Kweken met Zorg” is ons motto. 

Sinds 2010 hebben we de 

Landbouw en Zorg goedkeuring 

Een zinvolle dagbesteding, in en 

met de natuur. We streven naar 

zorg op maat door aan te sluiten 

bij de aard en mogelijkheden van 

de hulpboer. De professionele 

begeleider kiest een aanpak die 

aansluit bij de concrete en 

specifieke samenhang waarin de 

hulpboer zich op dat moment 

bevindt.  

Zowel voor mensen met een 

psychische als lichamelijke 

beperking. 

 

De Grote Wiede 

Logeren en vrije tijd 

 De werkzaamheden zijn productie gericht, mits flexibel, waarin ieder zijn of haar tempo kiest. De diversiteit op 
de Grote Wiede geeft vele mogelijkheden, daarin blijven we op zoek naar het overzicht en de samenhang, 
waarin de menselijke maat bepalend is. 
De seizoenen en de natuur bepalen het ritme van ons dagelijkse leven en werk. Dit betekent dat er jaarrond 
werkzaamheden zijn op en rond onze biologische boomkwekerij en moestuin. Zoals stekken, oppotten en 
verzorgen van planten, snoeien van hagen, grasmaaien en zagen en kloven van hout. Sinds 2004 nemen we 
mensen met een zorg- of hulpvraag graag mee in deze manier van leven. Onze vaste dagindeling, geeft elke 
hulpboer houvast. In de bereiding en het eten van de maaltijd komt de wederzijdse zorg voor elkaar en voor 
het land tot uiting.  
 
Het houden van dieren zorgt voor diversiteit op onze boerderij. Het verzorgen van de paarden, koeien, kippen 
en geiten is onderdeel van de dagelijkse activiteiten. Het voeren, uitmesten van de stal, rapen van eieren. 
Door de directe zorg en het nauwe contact met de dieren kan een bijzondere band ontstaan tussen mens en 
dier. Hier ontmoeten verantwoordelijkheid en onvoorwaardelijkheid elkaar.  
 
Door de bouw van een stal/schuur komen meerdere ruimtes tot onze beschikking voor dagbesteding. Daarbij 
is het realiseren van een kleinschalige woonvorm op ons terrein de volgende stap. In deze woning zal plaats 
zijn voor maximaal acht bewoners/logees voor begeleid wonen. Er zullen twee plaatsen zijn voor 
zelfstandig/begeleid wonen. Hierdoor wordt mogelijk gemaakt dat mensen kunnen leven binnen een totale 
setting van wonen, werken en leren. 
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Logeren met Zorg 
www.logerenmetzorg.nl 
 
Logeerhuis zoeken 
www.logeerhuiszoeken.nl 
 
Zorgkaart Nederland 
www.zorgkaartnederland.nl 
 
Respijtwijzer 
www.respijtwijzer.nl  

 

 

Overige logeerhuizen 

Logeren en vrije tijd 

 Het overzicht ’logeren en vrije tijd‘ richt zich op de regio Noord-Veluwe en de kleine straal eromheen. 
 
Natuurlijk zijn er buiten de regio nog meer adressen. Bent u hiernaar op zoek? Kijk dan op de aan de 
linkerkant weergeven websites voor een compleet overzicht  

 

 
 

  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341 257 242 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl 
E info@hetvenster-nunspeet.nl  
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 

 

 

 

 

 

http://www.logerenmetzorg.nl/
http://www.logeerhuiszoeken.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.respijtwijzer.nl/
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


Pagina | 39  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Careander Centraal Bureau 
Postbus 60 
3840 AB Harderwijk 
T 0341-467820 
E algemeen@careander.nl 
E zorgloket@careander.nl 
(zorgloket) 
E zorgloketkindenjeugd 
@careander.nl (Zorgloket 
Careander Kind en Jeugd) 
I  www.careander.nl 

 
Careander is Protestants 
Christelijke zorgorganisatie, die 
zorg- dienstverlening biedt aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking. In onze dienstverlening 
staat de cliënt centraal. De 
individuele wensen van de cliënt 
zijn uitgangspunt voor de zorg- en 
dienstverlening.  

 

 

Careander 

Dagbesteding en begeleid werken 

 Bij Careander kun je werken of activiteiten doen. Dit werk of de activiteiten zijn aangepast aan jouw wensen 
en mogelijkheden. Je kunt denken aan:Werk, zoals dingen maken, kopiëren, werken in een winkel of in de 
tuin; Ambachten, zoals zeep en kaarsen maken, werken in de bakkerij of in een atelier; Trainingen, zoals leren 
om te gaan met anderen of met de computer of trainingen waarbij je leert - hoe je omgeving in elkaar zit; 
Ontspanning, zoals sporten, snoezelen, zwemmen, spelletjes doen of muziek maken. 
 
De ondersteuning die je bij je werk of activiteiten krijgt, wordt betaald door middel van Zorg in Natura (ZIN) of 
Persoonsgebonden Budget (PGB).  
Hiervoor heb je een indicatie van het CIZ nodig. 
 
Je kunt ook buiten Careander werken, bijvoorbeeld op een kantoor of in een winkel. Daarvoor heeft 
Careander een jobcoach. Hij of zij helpt je een werkplek te vinden. De jobcoach helpt je ook bij het wennen 
aan je werk.  
Als je er al langer werkt, wordt de begeleiding minder. Je coach houdt wel contact met jou. 
 
Er zijn aangepaste activiteiten:voor cliënten die een dagje ouder worden, voor mensen met een ernstige 
beperking, voor wie werken niet geschikt is. 
Als het nodig is, is er ook therapie mogelijk, bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie. 
 
Dagactiviteitencentra: 
Shalom - ’t Harde, De Schuilplaats - Harderwijk, De Postkamer - Nijkerk 
 
Werk 
Trefpunt - ’t Harde, De Koepel – ‘t Harde, De Wissel - Harderwijk, Pand 18 - Harderwijk, Piekado – Harderwijk, 
Expres-Zo – Harderwijk 
 
Orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen: 
De Schutse – Harderwijk 
 
Zorgloket Careander Kind en jeugd: 
Voor gezinsondersteuning, gezinsbegeleiding, naschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang.  
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Vollenhofsweg 3  
8091 PH Wezep  
T 038 7370119 
M: 0613893830 
E hoeveopvollenhof@gmail.com 
I www.hoeveopvollenhof.nl  
 
Aan de rand van de Veluwe, op 
steenworp afstand van de 
plaatsjes Wezep en Oldebroek en 
zo'n 10 km van Zwolle, vindt u de 
mooie "Hoeve Op Vollenhof", 
onderdeel van het landgoed 
Vollenhof, wat ernaast ligt.  
 
Wij bieden dagbesteding in de 
vorm van dierverzorging, 
tuinieren, het verwerken van 
producten uit de fruit- en 
groenteoogst, koken en bakken, 
het schoonhouden van het erf en 
huishoudelijk werk. Ook zijn we 
veel creatief bezig met schilderen, 
houtbewerking en vondsten uit de 
natuur. 
 

 

Hoeve op Vollenhof 

Dagbesteding en begeleid werken 

  
Voor de dagbesteding komen in aanmerking: 

- mensen met psychische of sociale problemen 
- jongeren of volwassenen met een lichte beperking 
- mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
- kwetsbare ouderen 
- leerlingen uit het speciaal onderwijs 
- mensen met een burn-out 

 
Voorlopig bieden wij plek voor maximaal 8 mensen, verspreid over drie dagen in de week (maandag, 
woensdag en vrijdag). 
 
Voor het logeren in het weekend hebben wij een overeenkomst met Pactum Jeugdzorg.  
 
Wij leven en werken vanuit een christelijke visie, waarin ieder individu gezien wordt als een uniek en 
waardevol schepsel, met zijn eigen specifieke talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij verwachten van 
onze clienten dat zij ook respect hebben voor deze levensvisie. 

 
 

  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341 257 242 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl 
E info@hetvenster-nunspeet.nl  
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 

 

 

 

 

 

mailto:hoeveopvollenhof@gmail.com
http://www.hoeveopvollenhof.nl/
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


Pagina | 41  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grote Wiede 
Rijnvis 46 
8077 RR Hulshorst 
Contactpersoon Jantien van 
Imhoff 
T 0341-256199 
E info@degrotewiede.nl 

I  www.degrotewiede.nl 

Op de rand van Nunspeet en 
Hulshorst, kijkend over de 
weilanden, bevindt zich onze 
kwekerij. Wij willen daar een plek 
bieden waar mensen met 
verschillende mogelijkheden 
elkaar kunnen ontmoeten. 
“Kweken met Zorg” is ons motto.  
 
Sinds 2010 hebben we de 
Landbouw en Zorg goedkeuring 
Een zinvolle dagbesteding, in en 
met de natuur.  
 

 

De Grote Wiede 

Dagbesteding en begeleid werken 

 We streven naar zorg op maat door aan te sluiten bij de aard en mogelijkheden van de hulpboer. De 
professionele begeleider kiest een aanpak die aansluit bij de concrete en specifieke samenhang waarin de 
hulpboer zich op dat moment bevindt. Dit vergt verantwoordelijkheid en situationeel handelen van de 
begeleider. Zo worden de hulpboeren in hun kracht aangesproken. Naast veiligheid bieden wij ruimte om het 
eigen initiatief te versterken. Hier ligt een belangrijke taak voor “de boer”. Zijn houding is als voorbeeld voor 
de hulpboeren op De Grote Wiede  
 
De werkzaamheden zijn productie gericht, mits flexibel, waarin ieder zijn of haar tempo kiest. De diversiteit op 
de Grote Wiede geeft vele mogelijkheden, daarin blijven we op zoek naar het overzicht en de samenhang, 
waarin de menselijke maat bepalend is. 
De seizoenen en de natuur bepalen het ritme van ons dagelijkse leven en werk. Dit betekent dat er jaarrond 
werkzaamheden zijn op en rond onze biologische boomkwekerij en moestuin. Zoals stekken, oppotten en 
verzorgen van planten, snoeien van hagen, grasmaaien en zagen en kloven van hout. Sinds 2004 nemen we 
mensen met een zorg- of hulpvraag graag mee in deze manier van leven. Onze vaste dagindeling, geeft elke 
hulpboer houvast. In de bereiding en het eten van de maaltijd komt de wederzijdse zorg voor elkaar en voor 
het land tot uiting.  
 
Het houden van dieren zorgt voor diversiteit op onze boerderij. Het verzorgen van de paarden, koeien, kippen 
en geiten is onderdeel van de dagelijkse activiteiten. Het voeren, uitmesten van de stal, rapen van eieren. 
Door de directe zorg en het nauwe contact met de dieren kan een bijzondere band ontstaan tussen mens en 
dier. Hier ontmoeten verantwoordelijkheid en onvoorwaardelijkheid elkaar.  
 
Door de bouw van een stal/schuur komen meerdere ruimtes tot onze beschikking voor dagbesteding. Daarbij 
is het realiseren van een kleinschalige woonvorm op ons terrein de volgende stap. In deze woning zal plaats 
zijn voor maximaal acht bewoners/logees voor begeleid wonen. Er zullen twee plaatsen zijn voor 
zelfstandig/begeleid wonen. Hierdoor wordt mogelijk gemaakt dat mensen kunnen leven binnen een totale 
setting van wonen, werken en leren. 
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’s Heerenloo werk en 
dagbesteding 
T 0800 3 55 55 55 
E via contactfromulier website 
I  www.sheerenloo.nl  
 
's Heeren Loo helpt mensen met 
een verstandelijke beperking leuk 
werk of een goede dagbesteding 
te vinden. Ook begeleiden we 
mensen bij de overstap van school 
naar een passende baan. We 
kijken samen welk werk of 
dagbesteding het beste past. Soms 
kun je meteen beginnen, soms is 
het nodig om eerst nog wat bij te 
leren. 

 

 

’s Heerenloo werk en dagbesteding 

Dagbesteding en begeleid werken 

 Dagbestedingslocaties 
Fulltime of parttime? Horeca, een atelier of productie? Cliënten kunnen op veel verschillende manieren aan 
de slag binnen de dagbestedingslocaties van ‘s Heeren Loo. Bijvoorbeeld in de keuken of in de bediening van 
een lunchcafé. Of in een hout- of keramiekwerkgroep. 
Productiewerk kan ook: inpakken, stickeren, monteren of het verzorgen van grote postzendingen. Alle 
dagbestedingsgroepen maken producten waaraan behoefte is en die in veel gevallen worden verkocht. 
Bijvoorbeeld in onze eigen cadeauwinkels, waar ook cliënten werken. 
 
Werken bij een bedrijf 
Wie buiten een dagactiviteitencentrum kan werken, kan werken bij een bedrijf. Zelfs een betaalde baan is 
mogelijk. Jobcoaches van 's Heeren Loo begeleiden cliënten bij het kiezen van passend werk, bij het 
solliciteren en waar mogelijk ook in de uitvoering van het werk. Een jobcoach kijkt samen met een cliënt wat 
hij wil en waar hij goed in is. Hij traint met de cliënt de benodigde sociale en technische vaardigheden. Heeft 
een cliënt eenmaal een baan, dan toetst de jobcoach regelmatig of de cliënt tevreden is. Waar mogelijk 
begeleidt de jobcoach de cliënt in zijn werk, zodat hij steeds zelfstandiger wordt. 
 
Belevingsgerichte activiteiten 
Voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperking heeft 's Heeren Loo een breed scala aan 
belevingsgerichte activiteiten. Denk aan zwemmen, wandelen, knutselen en snoezelen. Snoezelen is een 
belevingsgerichte activiteit die de zintuigen prikkelt met geluid, licht, tast en smaak. Omdat cliënten met een 
zeer ernstige verstandelijke beperking veel ondersteuning nodig hebben bij eten en drinken en lichamelijke 
verzorging, hebben we daarvoor alle voorzieningen. Voor oudere cliënten die niet meer werken, zijn er 
seniorengroepen. Zij doen voornamelijk rustige activiteiten zoals breien, zingen, puzzelen en sjoelen. 
Indicatie 
 
Voor werk en dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg 
nodig is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg. 
 
Kijk op de website van ’s Heerenloo wat ze in uw woonplaats aanbieden.  
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Philadelphia DC 'de Enk' 
NUNSPEET 
Stationsplein 18/1  
8071 CH NUNSPEET 
T (0577) 411850 
T (0577) 41 18 00 (voor contact 
met de locatie zelf 
I  www.philadelphia.nl/ 
grootveluwe  
 
Atelier de Kokon 
Stationslaan 77  
8071 CL NUNSPEET 
T (0577) 411850 
T (0577) 41 18 00 (voor contact 
met de locatie zelf 
I  www.philadelphia.nl/ 
grootveluwe 

 

 

Ateliers Philadelphia  

Activiteitencentra 

  
“Wat kan ik bij jullie veel doen.” Dat hoor je vaak in onze activiteiten-ateliers. Van verven en timmeren tot 
gezellig praten en beeldhouwen. We doen het allemaal.  
In de ateliers werk je samen. Ben je creatief. Ontmoet je anderen. En er is veel ontspanning. Iedereen werkt in 
zijn eigen tempo aan zijn eigen vaardigheden. De ruimtes zijn eenvoudig te overzien. We verkopen ook 
zelfgemaakte producten aan mensen uit de buurt. Het is altijd leuk om een praatje te maken met de kopers. 
 
De ateliers liggen vlakbij elkaar. De groep waarin je werkt, wisselt steeds. En je werk is ook steeds anders. 
Geen dag is hetzelfde. De meeste cliënten wonen in een locatie van Philadelphia. Maar er zijn ook cliënten die 
gewoon thuis wonen. De cliënten zijn tussen 18 en 56 jaar. Voor de jongeren van het speciaal onderwijs 
hebben we altijd creatieve stageplekken. Kom gerust eens kennismaken als je op zoekt bent naar een 
stageplek. 
 
In het activiteiten-atelier mag veel en moet niets. Je mag overal over meepraten. Over de activiteiten die je 
wilt doen. Over de producten die je maakt. En zelfs over de inrichting van de ateliers. Je gaat het vast heel leuk 
vinden hier.  
 
de groepsgrootte is gemiddeld 8 cliënten  
Openingstijden: 52 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag (met uitzondering van de feestdagen) 
van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
 
Indicatie Verblijf & Werk is noodzakelijk.  
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Podium Apart 
Annemiek Langeler 
T 0681868560 
E info@podiumapart.nl  
I www.podiumapart.nl  
 
Galerie Podium Apart 
Stationsplein 8 
3844 KR Harderwijk 
 
Podium Apart 

De Savornin Lohmanlaan 4 

3843 VB Harderwijk 

Podium Apart biedt in Harderwijk, 
Ermelo en verder op de Veluwe en 
Flevoland zorg en ondersteuning op 
maat aan normaal begaafde mensen 
met autisme, PDD-NOS, Asperger of 
andere psychiatrische stoornissen, die 
daardoor in de gelegenheid zijn tot het 
ontwikkelen van talenten en het 
leiden van een zinvol bestaan in de 
maatschappij. De visie van Podium 
Apart is het maximaliseren van 
iemands kwaliteiten. Samen met de 
cliënt wordt een zorgplan opgesteld 
om het leven leuk en zinvol te maken 
en zo volledig mogelijk deel te nemen 
aan de maatschappij. We zien dat de 
omgeving van iemand met autisme 
vreselijk belangrijk is, daarom werken 
we met de Cirkel van Zorg. 

 

 

Podium Apart 

Activiteitencentra 

 Naar aanleiding van de dingen die jij ons vertelt, zoeken we activiteiten of werk dat bij je past. Je kunt dit zien 
als een soort groeiproces, waarin je steeds meer werkzaamheden op je gaat nemen. Zo wordt je extra 
gestimuleerd om mee te doen aan de activiteiten en heb je er plezier in. Om ook een gevoel van tevredenheid 
en succes te krijgen zoeken we activiteiten waarbij je duidelijk resultaat of eindproduct kunt zien. 

 
Huiswerkbegeleiding 
Huiswerkbegeleiding kan ook een vorm van dagbesteding zijn. Zeker als je vanuit een reïntegratietraject een 
studie hebt opgepakt.  
 
Vrije tijd 
Vrije tijd is tijd om van te genieten. Daarom willen we je graag helpen bij het invullen van je vrije tijd als je dat 
zelf lastig vind.  
 
Cursussen 
Als je wilt werken of leren kunnen cursussen communicatie en sociale vaardigheden je helpen om dit 
makkelijker te maken. 
In onze cursussen helpen we je de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Vaak gebruiken we daar 
rollenspelen of een poppenkast voor. 
 
Theater 
Een belangrijk eindproduct binnen Podium Apart is een musical of toneelstuk. Bij het maken van een 
theaterproductie komt vreselijk veel kijken.  
 
De kosten die voor de begeleiding door Podium Apart gemaakt worden, betaal je uit je PGB of rugzakje. 
Podium Apart helpt je graag bij het aanvragen van deze budgetten. We rekenen daarvoor het 'vrij te besteden 
bedrag' van het PGB. 
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InteraktContour 
Postbus 128 
8070 AC Nunspeet 
E info@interaktcontour.nl  

I  www.interaktcontour.nl  

 
Servicebureau InteraktContour 
T (074) 2490940 
 
InteraktContour biedt zorg en 
begeleiding aan mensen met niet-
aangeboren hersenletsel (nah), 
met een lichamelijke beperking of 
chronische ziekte. In woonlocaties, 
in activiteitencentra en bij mensen 
thuis via ambulante begeleiding. 
Samen mogelijkheden benutten is 
het motto. 

 

 

InteraktContour 

Activiteitencentra 

 De activiteitencentra van InteraktContour bieden de mogelijkheid om vaardigheden te trainen na de periode 
van revalidatie. De activiteiten zijn bedoeld voor mensen met een functiebeperking als gevolg van niet-
aangeboren hersenletsel, een lichamelijke handicap of chronische ziekte. 
Centraal staat het doelgericht werken aan verbeteren van motorische- en cognitieve vaardigheden. Dat doen 
we door middel van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld zwemmen, handvaardigheid, creatieve 
activiteiten, computerlessen, tuinactiviteiten etc.  
 
Activiteitencentrum ’t Speulder in Ermelo 
Activiteitencentrum ’t Speulder in Ermelo biedt al ruim 25 jaar dagbesteding aan mensen met niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), aan mensen met een lichamelijke en/ of zintuiglijke beperking of chronische 
ziekte. Door middel van verschillende activiteiten worden vaardigheden getraind, met als doel ze in stand te 
houden en te verbeteren. Het activiteitenaanbod van 't Speulder is gericht op het aanleren, trainen en 
onderhouden van uw vaardigheden. 
 
Activiteitencentrum de Schakel in Ermelo 
Activiteitencentrum de Schakel is gelegen in Ermelo, aan de rand van het centrum. Bij activiteitencentrum de 
Schakel komen cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke en/of visuele beperking. Voor 
deze laatstgenoemde groep vindt nauwe samenwerking plaats met nabijgelegen zorgorganisatie Bartimeus. 
Er worden diverse creatieve, arbeidsmatige en sportieve activiteiten aangeboden. Verder is er gelegenheid 
voor ontmoeting, overdag en/of tijdens de wekelijkse baravond. 
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Careander Centraal Bureau 
Postbus 60 
3840 AB Harderwijk 
T 0341-467820 
E algemeen@careander.nl 
E zorgloket@careander.nl 
(zorgloket) 
E zorgloketkindenjeugd@ 
careander.nl (Zorgloket Careander 
Kind en Jeugd) 
I  www.careander.nl 
 
Careander is Protestants 
Christelijke zorgorganisatie, die 
zorg- dienstverlening biedt aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking. In onze dienstverlening 
staat de cliënt centraal. De 
individuele wensen van de cliënt 
zijn uitgangspunt voor de zorg- en 
dienstverlening.  

 

 

Careander 

Activiteitencentra 

 Bij Careander kun je werken of activiteiten doen. Dit werk of de activiteiten zijn aangepast aan jouw wensen 
en mogelijkheden. Je kunt denken aan:Werk, zoals dingen maken, kopiëren, werken in een winkel of in de 
tuin; Ambachten, zoals zeep en kaarsen maken, werken in de bakkerij of in een atelier; Trainingen, zoals leren 
om te gaan met anderen of met de computer of trainingen waarbij je leert - hoe je omgeving in elkaar zit; 
Ontspanning, zoals sporten, snoezelen, zwemmen, spelletjes doen of muziek maken. 
 
De ondersteuning die je bij je werk of activiteiten krijgt, wordt betaald door middel van Zorg in Natura (ZIN) of 
Persoonsgebonden Budget (PGB).  
Hiervoor heb je een indicatie van het CIZ nodig. 
 
Je kunt ook buiten Careander werken, bijvoorbeeld op een kantoor of in een winkel. Daarvoor heeft 
Careander een jobcoach. Hij of zij helpt je een werkplek te vinden. De jobcoach helpt je ook bij het wennen 
aan je werk.  
Als je er al langer werkt, wordt de begeleiding minder. Je coach houdt wel contact met jou. 
 
Er zijn aangepaste activiteiten:voor cliënten die een dagje ouder worden, voor mensen met een ernstige 
beperking, voor wie werken niet geschikt is. 
Als het nodig is, is er ook therapie mogelijk, bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie. 
 
Dagactiviteitencentra: 
Shalom - ’t Harde, De Schuilplaats - Harderwijk, De Postkamer - Nijkerk 
 
Werk 
Trefpunt - ’t Harde, De Koepel – ‘t Harde, De Wissel - Harderwijk, Pand 18 - Harderwijk, Piekado – Harderwijk, 
Expres-Zo – Harderwijk 
 
Orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen: 
De Schutse – Harderwijk 
 
Zorgloket Careander Kind en jeugd: 
Voor gezinsondersteuning, gezinsbegeleiding, naschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang.  

 

 
 

  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341 257 242 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl 
E info@hetvenster-nunspeet.nl  
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 

 

 

 

 

 

mailto:algemeen@careander.nl
mailto:zorgloket@careander.nl
mailto:zorgloketkindenjeugd@careander.nl
mailto:zorgloketkindenjeugd@careander.nl
http://www.careander.nl/
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


Pagina | 47  
 

 

 

 

  

DAC Elzierhof 
Voltweg 11  
8071 CZ NUNSPEET 
Postadres 
Voltweg 11  
8071 CZ NUNSPEET 
T 0341 26 47 40 
E keesmolenaar@eliezerhof.nl 
 
Het DAC Eliëzerhof is een 
dagactiviteitencentrum vanuit de 
Gereformeerde Gezindte voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. 

 

 

DAC Eliezerhof 

Activiteitencentra 

 Het aanbod van de activiteiten heeft een arbeidsmatig karakter: 
- licht industrieel werk 
- afzet van producten 
- ambachtelijk werk 
- vanuit het dagcentrum assisteren in de zorgcentra (groenvoorzieining, linnenvoorziening e.d.) 

 
Het is een samenwerkingsverband tussen de Eliëzer- en Obadjaschool te Zwolle en de Woonzorg Unie Veluwe 
te Nunspeet. Om de reformatorische identiteit te bewaken is er een identiteitscommissie ingesteld. 
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AMBULANTE HULPVERLENING 
Midden Nederland 
Engelserf 35H 
3843 BD HARDERWIJK 
T 0341-414755 
E info@ambulantehulp 
verlening.nl 
I  www.ambulantehulp 
verlening.nl  

 
Wij verlenen ambulante 
begeleiding aan mensen die het 
even, of voor langere tijd, lastig 
alleen redden in de huidige 
maatschappij. 
 
“Voor de cliënt is het de ultieme 
ervaring als hij begeleiding van ons 
ontvangt en deelt met lotgenoten; 
“ik ben geholpen in mijn vraag”.” 
 
Ambulante Hulpverlening Midden 
Nederland richt zich in haar beleid 
op maatschappelijke integratie en 
optimale participatie van mensen. 
In het bijzonder gaat de aandacht 
uit naar mensen met een lichte 
verstandelijke beperking, 
psychiatrische problematiek of 
dubbel diagnostiek. 

 

 

 

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland 

Activiteitencentra 

 Men biedT  
 
1) ambulante begeleiding 
 
2) Dagactiviteiten 
Voor kinderen van speciaal (basis) onderwijs is er intensief gestructureerde begeleiding opgezet. 
Deze gestructureerde (dag)activiteiten zijn bedoeld voor thuiswonende jongeren. 
Dit kan tijdens schooltijd en na schooltijd. 
Om gebruik te maken van de activiteiten tijdens schooltijd is er een gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht 
nodig die alleen wordt aangevraagd als dit wordt aangegeven in het schoolplan. 
LocatiE Elspeterweg 51, Nunspeet 
 

Tijdens schooltijd zal de invulling van de tijd in overleg met de docent, en ouders gaan. Veelal zal dit tussen 
10.00u en 14.00u plaats vinden. 
 
Maandag, dinsdag & donderdagmiddag 15.00 uur – 17.30 uur 
Woensdagmiddag 12.15 uur – 15.15 uur 
 
De kinderen worden thuis gebracht, tarieven worden hiervoor afgesproken.  
Dit kan alleen in een straal van ongeveer 10 km. 
 

In de vakanties wordt er bij voldoende belangstelling een (dag)programma aangeboden. 
 
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland biedt ook dagbesteding voor alle doelgroepen met het doel re-
integreren in de maatschappij.  
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GGZ Centraal  
Utrechtseweg 266  
3818 EW Amersfoort  
Postbus 3051  
3800 DB Amersfoort  
T 033 4609609  
E communicatie@ggzcentraal.nl  
I  www.ggzcentraal.nl  

 
GGZ Centraal is een organisatie 
voor geestelijke gezondheidszorg 
in het midden van het land. 
Wij behandelen, begeleiden en 
ondersteunen mensen met 
psychische problemen opdat zij de 
regie over hun eigen leven kunnen 
houden. We bieden onze zorg zo 
dicht mogelijk bij onze patiënten 
aan. We hebben een breed, 
toegankelijk behandelaanbod dat 
aansluit bij de zorgbehoefte van 
onze cliënten. 

 

 

GGZ Centraal 

Activiteitencentra 

 GGZ centraal heeft diverse dagactiviteitencentra op de Veluwe en biedt daarnaast ook ambulante begeleiding 
voor verschillende doelgroepen. 
 
Kijk voor een uitgebreid overzicht per gemeente op de website.  
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Zorgcentrum Oranjehof 
Staverdense weg 34 
8075 AR Elspeet 
T 0577 492278 
E info@oranjehof.org 
I  www.oranjehof.org  
 
Zorgcentrum Oranjehof is 
gelokaliseerd aan de rand van het 
centrum van Elspeet. Het centrum 
is vanouds een steunpunt voor 
ouderen in Elspeet. Het centrum is 
uitgegroeid van een 
ontmoetingsplaats voor ouderen 
tot nu een centrum, vol van 
activiteiten, aanbod van diensten 
(vervoer en maaltijden) en allerlei 
vormen van Dagopvang. 
In ons zorgcentrum wordt gewerkt 
vanuit Christelijke beginselen en 
het centrum kenmerkt zich door 
een duidelijk christelijke 
levensstijl. Er is aandacht voor de 
Christelijke feestdagen; Maaltijden 
worden geopend met gebed en 
afgesloten met het lezen van een 
Bijbelgedeelte en gebed. 

 

 

Zorgcentrum Oranjehof 

Dagbehandeling en dagverzorging 

  
Oranjehof biedt diverse activiteiten aan. Daarnaast bieden ze ook dagbehandeling, dagverzorging en 
dagopvang aan.  
 
Dagbehandeling 
Voor thuiswonende ouderen, men kan hier tot maximaal 4 dagen per week gebruik van maken, van maandag 
t/m zaterdag. Bij deze dagopvang wordt behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding aangeboden.. Er is 
de mogelijkheid voor zowel logopedie, als fysiotherapie en ergotherapie. Een tillift is aanwezig. Daarnaast is er een 
rustruimte waar men gebruik van kan maken. 
Om voor daghandeling in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 
nodig.  
 
Dagverzorging 
De dagverzorging is er voor ouderen, die een sociale, somatische en/of psychische beperking hebben. 
Het programma vindt in groepsverband plaats. Het doel is de bezoeker te activeren, de mantelzorger te 
ontlasten, en eenzaamheid te voorkomen. 
 
Dagopvang 
Dagopvang is er speciaal voor mensen die weinig of geen zorg nodig hebben en er graag even tussen uit 
willen, om ook anderen te ontmoeten en/of deel te nemen aan informatiemiddagen en de aangeboden 
activiteiten. Dit is inclusief een warme maaltijd ( 3-gangenmenu). 
Oranjehof biedt Dagopvang op maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 -13.00 uur 
Kosten voor dagopvang zijn € 10,35 per dag. 
 
Zaterdag opvang 
Elke zaterdag is er de mogelijkheid om van 10.00 tot 13.00 een ochtend in Oranjehof te zijn. Oranjehof biedt 
dit aan voor bezoekers, die niet voldoende hebben aan hun indicatie, maar toch een opvang nodig hebben. 
Op deze morgen wordt er door een vrijwilliger een activiteit aangeboden. 
Zorg wordt zonodig geleverd in overleg met de Thuiszorgorganisatie. 
Kosten € 8,- per zaterdag / vervoer € 1,70 per rit (met zorg € 12.00). 
 
Kijk voor nog meer diensten van de Oranjehof op de website of neem contact met hen op.  
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Woonzorgunie Veluwe 
T 0341 252844 
E via contactformulier website 
I www.wzuveluwe.nl  
 
Stichting Protestants Christelijke 
Woonzorg Unie Veluwe zorgt voor 
zorg. Wij hebben op de 
noordelijke VeluwE zes 
woonzorgcentra, diverse 
zorgsteunpunten, een 
dagactiviteitencentrum voor 
verstandelijk gehandicapten, 
dagverzorging, thuiszorg en 
huishoudelijke hulp aan huis. (O.a. 
Het Nieuwe Feithenhof, de 
Bunterhoek en het Kodal) 
Onze kracht is kleinschaligheid, 
identiteit en eigenheid bij u in de 
buurt! Wij werken vanuit een 
protestants-christelijke visie. De 
christelijke normen en waarden 
komen onder andere tot uiting in 
een eerlijke en respectvolle 
benadering van cliënten, 
familieleden, mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers. 
Zelfstandigheid en regie over het 
eigen leven staan voorop. We 
bieden persoonlijke zorg, 
toegesneden op uw wensen en 
behoeften 
 

 

Woonzorgunie Veluwe 

Dagbehandeling en dagverzorging 

 Dagverzorging 
Dit is opvang overdag voor ouderen die thuis wonen, maar wat extra steun en begeleiding nodig hebben, 
lichamelijk en geestelijk. Voor mantelzorgers betekent het een verlichting van de zorg. Het kan ingezet 
worden als overbrugging tijdens het wachten op een plaats in één van onze woonzorgcentra. 
Het programma wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. De nadruk ligt op ontspanning, ontmoeting, 
gezelligheid en begeleiding. Indien nodig wordt vervoer geregeld. U kunt deelnemen in Epe, Oene, 
Wapenveld, Nunspeet, ’t Harde, Elburg, Doornspijk of Uddel. 
Voor dagverzorging is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met die indicatie krijgt 
u de dagverzorging deels vergoed. U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw 
inkomen en wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wij helpen u graag met 
het aanvragen van de indicatie. 
 
Dagopvang psychogeriatrie 
Dagopvang psychogeriatrie biedt een mogelijkheid voor mensen met beginnende dementie om alleen of 
samen activiteiten te ontplooien in een speciaal ingerichte locatie aan de rand van Epe. Deze locatie biedt 
volop mogelijkheden voor wandelen in de natuur. Er is een muziekcollectie, een bibliotheek, een goed 
geoutilleerde keuken en een kunstatelier. Niets is ons te veel om uw wensen in vervulling te laten gaan. De 
kosten betaalt u vanuit een Persoonsgebonden Budget of komen (deels) voor eigen rekening. 
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Zorgverlening Het Baken 
T (0525) 68 04 02 (De Voord) 
T (0525) 63 76 37 (De Hullen) 
E info@zorgverlening-hetbaken.nl 
I  www.zorgverlening-hetbaken.nl 
 
Het Baken is een regionale 
zorginstelling die vanuit het motto 
"vertrouwd en dichtbij" kwalitatief 
goede zorg verleent aan inwoners 
van de gemeenten Nunspeet, 
Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en 
Heerde. 
 
Wij spelen in op de vaak 
uiteenlopende behoeften van 
onze cliënten door een breed 
pakket van zorg- en 
dienstverlening. Waar wij dit zelf 
niet kunnen leveren, zoeken wij 
actief de samenwerking met 
andere zorgaanbieders in de regio. 
Vanuit een protestants-christelijke 
identiteit bieden wij met accent 
ruimte en aandacht voor ieders 
persoonlijke behoefte aan 
zingeving en levensbeschouwing. 

 

 

Zorgverlening Het Baken 

Dagbehandeling en dagverzorging 

 Dagbehandeling; Oranjehof (Elspeet) De Voord (Elburg) 
Het dagbehandelingcentrum biedt professionele begeleiding in een dagvorm aan thuiswonende ouderen (met 
een zorgvraag) in de regio. De ouderen volgen een of meerdere dagen per week een op de persoon afgestemd 
programma (maatwerk). 
De mantelzorger en anderen uit het sociale leefsysteem van de cliënt zijn erg belangrijk voor het zelfstandig 
(blijven) functioneren. Daarom is het dagbehandelcentrum - behalve een behandelcentrum - ook een 
ontmoetingscentrum, voor cliënten en mantelzorgers. 
In het ontmoetingscentrum geven wij voorlichting en informatie, en bieden wij dagbesteding, ondersteuning 
en begeleiding aan cliënten èn mantelzorgers. 
Het lotgenotencontact binnen de doelgroep biedt een unieke gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen, 
steun ervaren en begrip, en het leren van de oplossingen die anderen hebben gevonden voor hun situatie. 
Cliënten ervaren zo de stimulans om weer zelf de regie over hun leven te nemen, met alle beperkingen die 
hun persoonlijk situatie met zich mee brengt.  
 
Dagverzorging; De Hullen (Oldebroek) 
Heeft u behoefte aan contacten of aan ondersteuning bij het ouder worden, dan biedt De Hullen 
dagbesteding in groepsverband aan in het verzorgingshuis. 
Het doel is het bieden van sociale contacten, het ontlasten van de mantelzorgers en het ondersteunen bij 
zelfstandig functioneren, zodat u zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kan blijven wonen. 
De maaltijd wordt gezamenlijk gebruikt, er worden aktiviteiten gedaan zoals geheugentraining en spelletjes, 
zoals pim-pam-pet, mens erger je niet, sjoelen. Soms spelen om coordinatie en reactievermogen te prikkelen, 
zoals rollen of overgooien met een bal. Er wordt ook vaak iets creatiefs gedaan, zoals handwerken, knippen, 
verven, een collage maken of bloemstukjes maken. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-
Veluwe dagactiviteiten ouderen; 
dagverzorging  
Dennenlaan 2  
3851 PW Ermelo 
T (0341) 56 80 00 
E dagactiviteitenouderen@znwv.nl  

I  www.znwv.nl 
 
Clientenservice Bureau (voor 
informatie en aanmelding) 
Postbus 392 
3840 AJ Harderwijk 
T (0341) 27 01 97 
E servicebureau@znwv.nl  
I  www.znwv.nl  

 
Het activiteitenprogramma van de 
dagverzorging richt zich op het 
bevorderen, het behoud of het 
compenseren van zelfredzaamheid. 
Het accent ligt op begeleiding in 
groepsverband, op het bijhouden van 
vaardigheden, eventueel aangevuld 
met lichte assistentie bij persoonlijke 
zorg. De activiteiten zijn dan ook 
bedoeld voor nog thuis wonende 
senioren met een somatische, 
psychogeriatrische aandoening of 
beperking, een lichamelijke of 
zintuiglijke beperking. 
Doelen zijn het bevorderen van de 
zelfredzaamheid, ontlasten van de 
mantelzorger, uitstel van opname, 
voorkomen van achteruitgang etc.  

 

 

Zorggroep Noordwest-Veluwe Dagverzorging 

Dagbehandeling en dagverzorging 

 Het activiteitenprogramma is afgestemd op uw vraag en kan dus van dag tot dag verschillen. Deskundige 
(activiteiten-) begeleiders zorgen voor professionele begeleiding. De variatie in het activiteitenprogramma 
zorgt ervoor dat de begeleiders gericht kunnen werken aan de doelen die voor u van belang zijn. Deze doelen 
worden beschreven in het zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt samen met u (en/of uw contactpersoon) 
opgesteld. Samen met de begeleiders werkt u aan en evalueert u de beschreven doelstellingen. 
 
De activiteiten kunnen bestaan uit ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen, structuur 
aanbrengen, de regie voeren of toezicht overnemen. Voorbeelden van activiteiten zijn: meer bewegen voor 
ouderen, geheugentraining, gespreksgroep, creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten. In 
groepsverband kunt u deelnemen aan het collectieve programma of aan individuele activiteiten. De 
groepsgrootte van de dagverzorging is acht tot tien personen. De maaltijden tussen de middag zijn 
inbegrepen. U kunt kiezen uit een warme of broodmaaltijd. 
 
U kunt voor de dagverzorging terecht in één van de volgende drie dagcentra: 

- Dagverzorging De Kring in woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo. 
- Ontmoetingscentrum in Woonzorgcentrum Elim in Putten (dagvoorziening Norden en 

dagbehandeling Koudhoorn). 
- Dienstencentrum Woonzorgservice Noordwest-Veluwe in De Veluwse Heuvel in Nunspeet. 

De dagcentra zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Voor deelname aan de dagverzorging heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. 
U kunt deze aanvragen bij het CIZ, telefoonnummer 088 789 11 30. Uw indicatie bepaalt het aantal dagdelen. 
Wanneer u ook een indicatie voor het vervoer heeft, dan is dit inbegrepen en regelen wij het vervoer van en 
naar het dagcentrum voor u. Ook wanneer dit niet is inbegrepen, kunnen wij op uw verzoek het vervoer voor 
u regelen. 
Inkopen van dagverzorging kan met een indicatie persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN). 
Ontvangt u geen indicatie van het CIZ, maar wenst u toch het dagcentrum te bezoeken? Dan kunt u middels 
private gelden aan de activiteiten deelnemen. U kunt dan contact opnemen met het Cliënten Service Bureau 
van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, telefoon: (0341) 27 01 97. 
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Stichting Zorggroep Noordwest-
Veluwe dagactiviteiten ouderen; 
dagbehandeling 
Dennenlaan 2  
3851 PW Ermelo 
T (0341) 56 80 00 
E dagactiviteitenouderen@znwv.nl  
I  www.znwv.nl 
 
Clientenservice Bureau (voor 
informatie en aanmelding) 
Postbus 392 
3840 AJ Harderwijk 
T (0341) 27 01 97 
E servicebureau@znwv.nl  
I  www.znwv.nl  
 
Het activiteitenprogramma van de 
dagbehandeling richt zich op het 
bevorderen, behoud of compenseren 
van zelfredzaamheid, ondersteunen bij 
de dagbesteding en sociale 
activiteiten, stabiliseren van 
functioneren, voorkomen van 
verergering van klachten en leren 
omgaan met fysieke en/of cognitieve 
beperkingen. De dagactiviteiten zijn 
dan ook bedoeld voor nog thuis 
wonende senioren met uitgebreide 
beperkingen bij het dagelijks 
functioneren (persoonlijke zorg, 
mobiliteit, zelfredzaamheid en/of 
psychogeriatrisch). Deze beperkingen 
hangen mogelijk samen met 
chronische aandoeningen, waardoor u 
zorg en begeleiding en twee of meer 
behandelingen nodig heeft. 

 

 

Zorggroep Noordwest-Veluwe Dagbehandeling 

Dagbehandeling en dagverzorging 

 Ook bij de dagbehandeling is het activiteitenprogramma, dat gecombineerd wordt met twee of meer 
behandelingen, volledig afgestemd op uw hulp- en zorgvraag. De doelen worden beschreven in het 
zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt samen met u (en/of uw contactpersoon) opgesteld. 
Voor de behandeling stellen de specialisten van het Advies- en behandelcentrum van de Zorggroep een 
behandelplan op maat samen, dat onderdeel wordt van uw zorgleefplan. Dit multidisciplinaire 
behandelteam bestaat uit professionals op het gebied van diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, 
maatschappelijk werk, psychologie, specialisten ouderengeneeskunde en geestelijke verzorging. 
 

Voorbeelden van activiteiten zijn: meer bewegen voor ouderen, geheugentraining, gespreksgroep, creatieve, 
educatieve en recreatieve activiteiten. In groepsverband kunt u deelnemen aan het collectieve programma of 
aan individuele activiteiten. De groepsgrootte van de dagbehandeling is zes tot negen personen. De 
maaltijden tussen de middag zijn inbegrepen. U kunt kiezen uit een warme of broodmaaltijd. 
 
Voor de somatische dagbehandeling: 

- Dagbehandeling Sonnevanck in verpleeghuis Sonnevanck in Harderwijk. 
- Dagbehandeling Koudhoorn in woon en zorgcentrum Elim in Putten. 

 

De psychogeriatrische dagbehandeling: 
- Dagbehandeling Sonnevanck in zorg en kenniscentrum Sonnevanck in Harderwijk. 
- Dagbehandeling Koudhoorn in woon- en zorgcentrum Elim in Putten. 
- Dagbehandeling het Trefpunt in woon en zorgcentrum Randmeer in Harderwijk. 

De dagcentra zijn geopend van maandag t/m zaterdag (zaterdag alleen voor psychogeriatrie) van 9.45 tot 
16.00 uur. 
 
Voor deelname aan de dagverzorging heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. 
U kunt deze aanvragen bij het CIZ, telefoonnummer 088 789 11 30. Uw indicatie bepaalt het aantal dagdelen. 
Wanneer u ook een indicatie voor het vervoer heeft, dan is dit inbegrepen en regelen wij het vervoer van en 
naar het dagcentrum voor u. Ook wanneer dit niet is inbegrepen, kunnen wij op uw verzoek het vervoer voor 
u regelen. 
Inkopen van dagverzorging kan met een indicatie persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN). 
Ontvangt u geen indicatie van het CIZ, maar wenst u toch het dagcentrum te bezoeken? Dan kunt u middels 
private gelden aan de activiteiten deelnemen. U kunt dan contact opnemen met het Cliënten Service Bureau 
van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, telefoon: (0341) 27 01 97. 
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Icare Dagverzorging De Bogen, 
Harderwijk 
Bazuindreef 47, Harderwijk 
Greetje Smid, teamleider 
dagverzorging 
T 0341-434368 (Greetje Smid) 
T 0341-425767  
I  www.icare.nl  
 
U wilt ook bij het ouder worden, 
graag zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Soms is het als je 
ouder wordt moeilijk om 
leeftijdsgenoten te ontmoeten, of 
om een hele dag thuis te blijven, 
omdat u verzorging nodig heeft. 
Naast de hulp die u wellicht al van 
familieleden, buren of de thuiszorg 
krijgt, is ook deelnemen aan 
dagverzorging een mogelijkheid. 
Dagverzorging De Bogen biedt u 
ondersteuning, zodat u uw wens 
om zelfstandig te blijven wonen, 
ook kunt realiseren. 
 

 

Icare Dagverzorging De Bogen 

Dagbehandeling en dagverzorging 

 De dagverzorging is bestemd voor mensen voor wie het alleen zijn een probleem is, of mensen met een 
aandoening of beperking, die verzorging nodig hebben of die door hun beperking moeite hebben een sociaal 
leven te onderhouden. Ook voor ouderen met geheugenverlies, biedt dagverzorging een goede invulling van 
de dag.  
Naast dat dagverzorging voor mensen een fijne en zinvolle dagbesteding biedt, is deze activiteit ook een 
waardevolle aanvulling voor de mantelzorgers, die gedurende een aantal uren kan worden ontlast. 
 
De dagverzorging levert een bijdrage aan de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
wonen. Door de dagverzorging wordt de zelfredzaamheid van mensen bevorderd en het meedoen aan de 
samenleving gestimuleerd. We drinken gezamenlijk koffie of thee en rond de middag gebruiken we een 
warme maaltijd in het naastgelegen restaurant. Tussendoor kiezen we een activiteit, die we gezamenlijk of 
individueel gaan doen. U kunt daarbij denken aan gezelschapsspelen, gespreksgroepen of 
geheugentrainingen. Uiteraard worden deze activiteiten afgestemd op de interesses en wensen van de 
deelnemers.  
 
Door uw deelname aan de dagverzorging voelt u het ritme van de dag, dat u een houvast biedt. Door uw 
deelname aan de activiteiten werkt u ongemerkt aan uw conditie, uw geheugen en uw sociale contacten. Wat 
ook belangrijk is, is dat door uw deelname aan de dagverzorging uw mantelzorger enkele uren voor zichzelf 
heeft, waardoor hij of zij ook aan ontspanning toekomt. 
 
Maandag t/m vrijdag vanaf 9.30 uur tot 15.30 uur 
De kosten van de maaltijd bedraagt € 7,50. 
 
Voor deelname aan de dagverzorging heeft u een indicatiestelling nodig. U kunt een indicatie aanvragen via 
Icare Zorgcentrale. Zij zorgen ervoor dat het Centrum Indicatiestelling Zorg uw aanvraag in behandeling 
neemt.  
Specialistisch verpleging wordt vergoed vanuit de AWBZ. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren 
verleende hulp, betaalt u een eigen bijdrage.  
 
Indien u vervoer nodig heeft kunnen wij hiervoor zorgen. Wanneer u bij uw indicatie ook vervoer aanvraagt is 
dit ook vaak mogelijk, waardoor de kosten door de AWBZ worden vergoed. 
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Zorggroep Noordwest-Veluwe 
Clientenservice Bureau (voor 
informatie en aanmelding)  
Postbus 392  
3840 AJ Harderwijk  
T (0341) 27 01 97  
E servicebureau@znwv.nl  
I www.znwv.nl  

 
Woonzorgunie Veluwe  
T 0341 252844  
E via contactformulier website  
I www.wzuveluwe.nl  
 
Zorgverlening Het Baken  
T (0525) 68 04 02 (De Voord)  
E info@zorgverlening-hetbaken.nl 
I  www.zorgverlening-hetbaken.nl  
 
Viattence  
Eperweg 33  
8181 ET Heerde  
T 0578-668300  
E info@viattence.nl  
I  www.viattence.nl   
 
Kort Durende Opname (KDO) 
houdt in dat de betrokkene enige 
dagen of weken opgenomen 
wordt in een verzorgingshuis en 
daar de verzorging krijgt die door 
omstandigheden thuis niet kan 
worden geboden.  
 
 

 

 

Opname in verzorgingshuis 

Kortdurende opname (KDO) 

 Van KDO wordt vaak gebruik gemaakt na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of als de verzorging in de 
thuissituatie (door omstandigheden) tijdelijk niet goed verloopt of voldoende is.  
Een voorwaarde is dat men na dit tijdelijk verblijf in het verzorgingshuis weer voor zichzelf kan zorgen of dat 
anderen de zorg thuis weer kunnen verlenen. Na de afgesproken periode gaat de persoon in kwestie 
vaak weer terug naar de eigen woning. 
 
Kortdurende opname wordt aangeboden door:  
 
Zorggroep Noordwest-Veluwe 

- Ittmannshof (Nunspeet) 
- Randmeer (Harderwijk) 
- Sonnevanck (Harderwijk) 
- Weideheem (Harderwijk) 
- De Schauw (Putten) 
- Elim (Putten) 
- De Rehoboth (Ermelo) 
- De ijsvogel (Ermelo) 
- De Dillenburg (Ermelo)  Hier wordt ook opvang geboden voor mensen met dementie voor 3-14 

dagen. Met of zonder indicatie, maar voor dit laatste dient men dan zelf de kosten te betalen. 
 
Woonzorg Unie Veluwe  

- Zorgcentrum Mariposa (’t Harde) 
- Zorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof (Elburg) 
- Zorgcentrum De Bunterhoek (Nunspeet) Woonzorg Unie Veluwe 

 
Zorgverlening Het Baken 

- Verpleeghuis De Voord (Elburg) 

 
Viattence  

- Locaties Wezep (Wezep) 
- Locaties Heerde (Heerde)  De Wendhorst 
- Locatie De Klaarbeek (Epe) 

 
U heeft voor bovenstaande opvang vaak een indicatie nodig 
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We helpen 
I www.wehelpen.nl  
 
Zorg voor Elkaar 
I www.zorgvoorelkaar.com  
 
Help je Mee 
I www.helpjemee.nl  
 
Mantelzorgmakelaar 
I www.mantelzorgmakelaar.nl  
 
Regelhulp 
I www.regelhulp.nl  
 
Respijtwijzer 
I www.respijtwijzer.nl  
 
MEE Marktplaats 
I www.meeveluwe.nl  
 

 

We Helpen 

Internetondersteuning 

 Wehelpen.nl 
Een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld 
met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. 

 
Zorgvoorelkaar.com 
Mensen de zorg en hulp bieden die ze verdienen. Dát doet Zorgvoorelkaar. Door mensen met elkaar in 
contact te brengen, komt vraag naar en aanbod van zorg en hulp samen. Zo draagt Zorgvoorelkaar haar 
steentje bij aan een zorgzame samenleving in Nederland. 
 
Helpjemee.nl 
Helpjemee maakt het u makkelijker om de hulp die u nodig hebt of die u een ander biedt te organiseren. We 
bieden u een gratis online agenda die u kunt delen met familie, vrienden en kennissen, en waarin u met elkaar 
taken en bezoek overzichtelijk kan plannen. In plaats van dat u anderen belt of mailt, kunnen de afspraken via 
het systeem gemaakt worden en kunt u meteen zien wie de betrokkene is. Het logboek geeft de mogelijkheid 
om ook ervaringen, tips en opmerkingen te delen, en op de notitiepagina's kan praktische informatie gedeeld 
worden. 
 
Mantelzorgmakelaar.nl 
Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden 
belast. De mantelzorgmakelaars op deze website hebben de post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar 
succesvol afgerond. 
 
Regelhulp.nl 
Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning 
 
Respijtwijzer.nl 
Maakt mantelzorgers en professionals wegwijs in het aanbod van respijtzorg 
 
MEE Marktplaats 
MEE marktplaats biedt een overzicht van vraag en aanbod over diensten en/of producten voor mensen met 
een handicap of chronische ziekte. De rubriek Vraag en Aanbod is voor en door particulieren en non-profit 
organisaties.  
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Het Venster  
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341-257242 
E info@hetvenster-nunspeet.nl 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl (steunpunt 
mantelzorg) 
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 
Het doel van Stichting Het Venster 
is om hulp- en dienstverlening te 
bieden ter ondersteuning van 
iedereen, vanaf 27 jaar, die hulp 
nodig heeft in de thuissituatie. Er 
wordt naar gestreefd om mensen 
zolang mogelijk de gelegenheid te 
bieden om verantwoord 
zelfstandig thuis te blijven wonen.  
 
Het werkgebied is de gemeente 
Nunspeet (Nunspeet, Elspeet, 
Hulshorst, Vierhouten).  
Momenteel zijn er, buiten het 
vaste personeel, vanuit Het 
Venster ± 385 vrijwilligers actief in 
de gemeente Nunspeet.  

 

 

Het Venster 

Vrijwilligersorganisaties  

 U kunt bij Stichting Het Venster terecht voor: welzijnsadvisering, psycho-sociale hulpverlening, 
personenalarmering, hulpdienst, bezoekdienst, terminale thuiszorg, oppasservice chronisch zieken, 
klussendienst, ondersteuning mantelzorg, activiteiten, open-maaltijden, preventief en activerend huisbezoek 
75+, gespreksgroep rouwverwerking, Sociale Netwerk Ondersteuning en dienst bij wonen met zorg. 
 
Stichting Het Venster is verantwoordelijk voor het Steunpunt Mantelzorg in de gemeente Nunspeet. Het 
Steunpunt Mantelzorg is voor mantelzorgers van alle leeftijden. 
 
Aanbod: 

- Recreatieve activiteiten. 
- Activiteiten rondom advies, informatie en voorlichting. 
- Belangenbehartiging. 
- Bezoekdienst. 
- Boodschappendienst. 
- Cursussen en trainingen. 
- Maaltijdvoorziening. 
- Maatschappelijk werk. 
- Overbruggingszorg. 
- Terminale thuiszorg. 
- Personenvervoer. 
- Psychosociale hulpverlening. 
- Trainingen. 

 

 
 

  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341 257 242 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl 
E info@hetvenster-nunspeet.nl  
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


Pagina | 59  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steunpunt vrijwilligers Nunspeet 
Markt 1 
8071 GJ Nunspeet 
T (0341) 25 92 55 
E servicepuntvrijwilligers@ 
nunspeet.nl 
I http://vrijwilligers.nunspeet.nl  
 
Op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmorgen van 9.00-12.30 
uur zijn de medewerkers van het 
servicepunt aanwezig om u te 
helpen bij het zoeken naar 
passend vrijwilligerswerk. De 
coördinator is op dinsdag tot en 
met donderdag aanwezig. 

 

 

Steunpunt Vrijwilligers Nunspeet 

Vrijwilligersorganisaties  

 Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN) ondersteunt het vrijwilligerswerk in de gemeente Nunspeet. Het 
richt zich onder andere op: 

- het geven van informatie en advies 
- het beheer van de vrijwilligersvacturebank 
- het opzetten van een cursuspakket voor vrijwilligers 

 
Daarnaast worden ook regelmatig projecten uitgevoerd en activiteiten gepland zoals NL DOET en de uitreiking 
van de Vrijwilligersprijs. Het SVN richt zijn werkzaamheden op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 
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Stichting Welzijn ouderen 
Nunspeet 
Veluvine 
F.A. Molijnlaan 186 
8070 AA te Nunspeet 
T (0341) 25 20 20 
E info@swon.org  
I  www.swon.org  
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 08.30 uur - 17.00 uur 

 

 

Stichting Welzijn Ouderen 

Vrijwilligersorganisaties  

 Organisatie die zich op allerlei manieren inzet voor het welzijn van ouderen in de gemeente 
 
De SWON biedt o.a. 

- Maaltijdservice 
- Hulp en advies 
- Mobiliteit 
- Diverse activiteiten op het gebied van: 

o Bewegen 
o Cultuur en creativiteit 
o Educatie en vormgeving 
o Gezelligheid 
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Het Rode Kruis, lokale afdelingen 
Verenigingskantoor  
T 070 - 44 55 678 (voor algemene 
informatie) 
E service@redcross.nl (voor 
algemene vragen) 
I  www.rodekruis.nl  
 
In Nederland zijn maar liefst 
35.000 vrijwilligers actief voor het 
Nederlandse Rode Kruis. Zij 
werken in hun eigen woonplaats 
voor 270 plaatselijke afdelingen in 
Nederland.  

 

 

Het Rode Kruis, lokale afdelingen 

Vrijwilligersorganisaties 

 Onze vrijwilligers staan iedere dag klaar om hulp te verlenen. Dit doen zij met name voor mensen die wel een 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken of mensen die minder mobiel zijn. Denk hierbij aan dagjes uit, 
bezoek van een vrijwilliger bij u aan huis of u wordt onderdeel van een telefooncirkel waarbij u iedere dag 
even door iemand gebeld wordt.  
 
Een andere belangrijke activiteit van het Rode Kruis bij u in de buurt is het organiseren van EHBO cursussen. U 
kunt eenvoudig een EHBO cursus bij het Rode Kruis volgen.  
 
Bent u benieuwd wat we bij u in de buurt organiseren? Neem dan contact op met een rode kruis afdeling bij u 
in de buurt. Het overzicht per gemeente kunt u vinden op de website van het Rode Kruis.  
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Stichting De Metgezel 
Betsie Hoogers 
Aarweg 14 
8071 WX Nunspeet 
T 0341-265060 
E betsiehoogers@de 
metgezelnunspeet.nl  
I  www.demetgezelnunspeet.nl  
 
‘De Metgezel’ (coördinator Betsie 
Hoogers) geeft u graag informatie 
over dit project. Op voorhand is 
het belangrijk te weten dat een 
maatje – als het klikt 
(proefperiode) - de verbintenis 
aangaat voor een jaar; met een 
frequentie van minimaal een keer 
in de twee à drie weken volgens 
een persoonlijk vast te stellen 
structuur. 

 

Stichting De Metgezel 

Vrijwilligersorganisaties  

 Het project Stichting ‘De Metgezel’ spant zich in om mensen bij elkaar te brengen op basis van min of meer 
gedeelde interesse(s), hobby’s of het onderzoeken daarvan. In principe kan iedereen, van welke leeftijd dan 
ook, zich aanmelden om het maatje / de metgezel te worden van een aanvrager/deelnemer. Dit is iemand 
met een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking, die daarnaast ook professionele hulp krijgt. 
Deze aanvrager wil graag af en toe iemand ontmoeten buiten het eigen (meestal wat kleine) kringetje. Eens 
even iemand zien die niet tot de dagelijkse contacten behoort; die speciaal voor hem/haar komt. 
 
Het project is bestemd voor vrijwilligers en stagiaires in Nunspeet en omgeving. 
 
De Stichting is 'Anbi' erkend en aangesloten bij Mezzo. 
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Lokale afdelingen De Zonnebloem 
 
Putten 
T 0341-357576 (T. van den Bor) 
 
Harderwijk 
T 0341-420131 (Betty van de 
Kamp) 
 
Ermelo 
T 0341-554773 
 
Nunspeet 
T 0341-251402 
 
Oldebroek 
T 0525-632176 
 
Elburg 
T 0615894352 
 
 
I  www.zonnebloem.nl  
 

 

 

De Zonnebloem 

Vrijwilligersorganisaties  

 De Zonnebloemafdeling zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen 
hebben. Wij bezoeken zieke en gehandicapte mensen aan huis. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie. 
 
Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. De huisbezoeken 
leiden soms ook tot ondernemende initiatieven. Samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of 
een concert bijvoorbeeld. Of gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken, et 
cetera.  
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Humanitas 
Humanitas afdeling NW Veluwe 
Helmbloemmeen 50 
3844 VD Harderwijk 
T 06 - 22003910 
E nwveluwe@humanitas.nl 
I  www.humanitas.nl 
I  http://www.humanitas.nl/ 
afdeling/noordwest-veluwe  
 
Humanitas is er voor mensen die 
het even niet in hun eentje 
redden. Ze vinden steun in een 
van onze meer dan 600 projecten, 
variërend van maatjescontacten 
bij inburgering tot het doorbreken 
van eenzaamheid. En van 
opvoedingsondersteuning tot 
rouwverwerking. 
De projecten en activiteiten van 
Humanitas worden door lokale 
afdelingen in het hele land 
georganiseerd.  

 

 

Humanitas 

Vrijwilligersorganisaties  

 De missie van Humanitas Noordwest VeluwE mensen helpen weer grip te krijgen op hun leven, ongeacht hun 
cultuur, geloof of levensbeschouwing.  
 
Aanbod: 

- een stukje oplopen met iemand die er alleen voor staat (steun bij verlies) 
- een luisterend oor zijn voor wie zich alleen voelt (ondersteunend contact) 
- iemand leren zijn eigen administratie weer op orde te brengen (thuisadministratie)  

 
Zo krijgen mensen de regie weer terug over hun eigen leven. Alle activiteiten worden kosteloos uitgevoerd 
door ervaren en deskundige vrijwilligers. (Voor de ontmoetingsdagen kan een kleine bijdrage gevraagd 
worden). 
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MEEvakantiewijzer 
I www.meevakantiewijzer.nl 

 

 

MEEvakantiewijzer 

Vakanties voor de zorgvrager  

 De MEEvakantiewijzer geeft u een idee van de mogelijkheden voor mensen met een beperking om op 
vakantie te gaan. Het overzicht kan u op weg helpen de vakantie te vinden die bij u past.  
Door het grote aanbod aan vakantieorganisaties kunnen helaas niet alle mogelijkheden zoals 
patiëntenverenigingen en organisaties die vakantie- en/of logeeropvang bieden in de vakantiewijzer vermeld 
worden. 
 
Het is verstandig u van tevoren te (laten) informeren over de reisvoorwaarden. Niet alle organisaties zijn 
aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) en/of de Nederlandse Vereniging van Reisorganisaties 
(ANVR). 
Denk ook aan het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.  
 
In de vakantiewijzer staan vakanties voor: 

- Volwassenen met een lichamelijke beperking. 
- Kinderen met een lichamelijke beperking. 
- Volwassenen met een verstandelijke beperking. 
- Kinderen met een verstandelijke beperking. 
- Volwassenen met een vorm van autisme. 
- Kinderen met een vorm van autisme. 
- Gezinsvakanties. 
- Goedkope vakanties. 
- Aangepaste accommodaties in binnen- en buitenland. 
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De Blauwe Gids 

I www.deblauwegids.nl  

 
De Blauwe Gids is een uitgave van 
de NBAV, de Nederlandse 
Branchevereniging Aangepaste 
Vakanties. De NBAV-leden 
organiseren individuele reizen, 
groepsreizen of vakanties in 
aangepaste accommodaties. 
Toegankelijkheid, 
rolstoelgeschiktheid, verzorging en 
verpleging zijn bij de leden van de 
NBAV perfect geregeld. De NBAV 
hanteert een eigen keurmerk, dat 
de door de vereniging 
nagestreefde hoge kwaliteit 
garandeert. U kunt heerlijk en 
onbezorgd genieten.  

 

 

De Blauwe Gids 

Vakanties voor de zorgvrager  

 Bent u op zoek naar een aangepaste vakantie? De Blauwe gids helpt u de juiste keuze te maken uit het brede 
aanbod! In de Blauwe gids vindt u 100 pagina’s A4 vakantieplezier meT  

- reisorganisaties gespecialiseerd in aangepaste vakanties 
- aangepaste accommodaties in binnen- en buitenland 
- leuke reistips en reisverhalen van mensen met een beperking 

 
En verder uitgebreide informatie over: 

- vrijwilligers die de aangepaste reizen mogelijk maken 
- financiën (inclusief persoonsgebonden budget) 
- verzekeringen 
- toegankelijkheid van accommodaties 

 
Bestel de gids via de website, maak in alle rust uw keuze en de vakantie voorpret kan beginnen! 
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www.zorghotels.nl 
 
www.zorghotels.nu 
 
www.zorghotel.startpagina.nl  

 

 

Zorghotels 

Vakanties voor de zorgvrager  

 Bent u op zoek naar een zorghotel voor de zorgvrager of voor uzelf en de zorgvrager? 
Er is een groot aanbod aan zorghotels binnen Nederland. Vaak zijn deze aangesloten bij een organisatie.  
 
U kunt de zorghotels onder ander vinden via de links hiernaast weergeven websites.  
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Stichting de Lichthoeve 
Postbus 33 
3886 ZG Garderen 
T 0577 46 13 51 
E lichthoeve@euronet.nl 
I  www.lichthoeve.nl 
 
LSBS Vakantiefonds voor Blinden 
en Slechtzienden 
Postbus 19224 
3501 DE Utrecht 
T 030 231 15 43 
I  www.lsbs.nl 
 
Stichting Radboud Kleisterlee 
Berberisweg 314 
3053 PJ Rotterdam 
E srk@hccnet.nl 
I  www.stichtingradboudkleisterlee.nl 

 
STINAFO Stichting Nationaal Fonds 
Het Gehandicapte Kind 
Treilerdwarsweg 91 
2583 DA Den Haag 
T 070 351 27 84 
E info@stinafo.nl 
I  www.stinafo.nl 

 
Stichting Zonnewende 
De Vleet 5 
1484 EV Graft 
T 0299 67 34 23 
E zonnewende@quicknet.nl 

 

 

Financiële vakantieondersteuning 

Vakantie voor de zorgvrager  

 Stichting De Lichthoeve  
Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de 
extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. 
De Lichthoeve wil hen zo in de gelegenheid stellen om toch op vakantie te gaan. 
  
LSBS Vakantiefonds voor Blinden 
Vanuit het Vakantie-suppletiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten die iemand met 
een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming 
wordt uitsluitend verstrekt aan hen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen. 
  
Stichting Radboud Kleisterlee 
De stichting geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een handicap als gevolg van de 
aandoening Spina bifida. Zaken als rolstoeltennislessen, een laptop of vrijetijds- of vakantiebesteding wordt 
door de stichting vergoed. Kijk voor de voorwaarden op de website. 
  
STINAFO Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind 
Financiële steun voor kinderen tot 25 jaar met een beperking of chronische ziekte voor ontspanning of 
vakanties in Nederland. 
  
Stichting Zonnewende 
Financiële bijdrage aan kinderen tot en met 17 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking voor 
vakantie en recreatie. De bijdrage wordt gebaseerd op gezinsinkomen en gezinssituatie. 
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Bezoekadres 
J.F. Kennedylaan 99 
3981 GB Bunnik  
Postadres 
Postbus 110 
3980 CC Bunnik  
T (030) 659 09 70  
E info@handeninhuis.nl  
Ons kantoor is op werkdagen van 
08.30 - 17.00 uur bereikbaar. 

 
De Stichting Mantelzorgvervanging 
Nederland "Handen-in-Huis" is een 
landelijke organisatie en opgericht 
door Stichting Rotary Service 
Amsterdam (1962).  
Vanaf 1992 staat de stichting 
geheel op eigen benen.  
Gestart met financiële steun van 
de Rotary en bijdragen van 
mantelzorgers en hulpvragers, 
loopt de financiering nu 
grotendeels via zorgverzekeraars, 
waarmee Handen-in-Huis 
afspraken heeft gemaakt. 
Inmiddels heeft Handen-in-Huis 
met ca. 95% van alle 
ziektekostenverzekeraars 
afspraken over de vergoeding van 
de mantelzorgvervanging.  

 

 

Handen in Huis 

Respijt(arrangementen) voor mantelzorgers  

 Mantelzorgvervanging is vrijwilligerswerk, maar deze vrijwilligers krijgen er wel een vergoeding voor. De 
vervangende mantelzorg geldt voor minimaal 3 dagen, terwijl het maximum aantal dagen afhankelijk is van de 
wens van de mantelzorger en/of hulpvrager. 
 
De vrijwillig(st)er neemt alle zorgtaken van de vaste mantelzorger over. In veel gevallen komt bij de 
hulpvrager professionele zorg, veelal de thuiszorg. Deze zorg blijft tijdens de vervangingsperiode gewoon 
doorlopen.  
De zwaarte van deze tijdelijke kortdurende inzet is afhankelijk van de gezondheidssituatie van de hulpvrager. 
Soms gaat het om een "lichte" verzorging met veel vrijheid voor de vrijwilliger, maar in incidentele gevallen 
kan de inzet maximaaal 15 uur per dag bedragen. Daarom wordt bij de inzet rekening gehouden met de 
wensen van de vrijwilliger en diens achtergrond en ervaring. 
 
Handen-in-Huis sluit geen enkel ziektebeeld uit. Onze inzet richt zich uitsluitend op het overnemen van de 
taken van de vaste mantelzorger. Wanneer er professionele (thuis)zorg komt, moet deze tijdens de vervanging 
door blijven gaan. De mantelzorgvervanging richt zich onder meer op de volgende doelgroepen:  

- lichamelijk beperkten  
- verstandelijk beperkten  
- zintuiglijk beperkten  
- meervoudig beperkten  
- chronisch zieken  
- psychiatrische patiënten  
- dementerenden 

 
Geen mantelzorgvervanging is mogelijk wanneer bijv.:  

- de hulpvrager gedrag vertoont waardoor de veiligheid van de vrijwilliger geschaad kan worden. 
Voorbeelden hiervan zijn: hulpvragers met ernstige gedragsstoornissen zoals agressief gedrag (al dan 
niet als gevolg van een psychiatrische aandoening of dementie) en hulpvragers die de neiging hebben 
handtastelijk te zijn.  

- de te verzorgen cliënt meer dan 15 uur zorg per dag nodig heeft, waarbij bovendien een deel van die 
zorg ’s nachts verleend moet worden;  

- er behalve de te verzorgen cliënt één of meerdere minderjarige niet gehandicapte kinderen in huis 
verblijven. 

 
LET OP: vaak geeft uw zorgverzekeraar een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze kosten. 
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OpKracht 
Molenweg 49A 
6741 KK Lunteren 
T 0900 - 73 77 458 voor 
reserveren/boeken (0.10 cent 
p/min) 
E contactformulier website 
I  www.opkracht.nl 

OpKracht is een zelfstandige 
samenwerking van Mezzo en 
Menzis en wil een bijdrage leveren 
aan het welzijn van 
mantgelzorgers door het 
aanbieden van 
respijtarrangementen. Deze zijn 
gericht op ontspanning, 
ontmoeting en ontplooiing. Met 
deze activiteiten willen zij 
mantelzorgers een moment van 
rust en ontspanning geven, maar 
ook specifiek inspireren en nieuwe 
kracht geven. De 
respijtarrangementen zijn 
meerdaagse bijeenkomsten die 
plaatsvinden in een weekend of 
midweek in sfeervolle hotels op 
mooie locaties in de natuurlijke 
omgeving van bos, hei of strand. 
Soms wordt een vaartocht 
ondernomen op een historisch 
zeilschip. 

 

 

OpKracht 

Respijt(arrangementen) voor mantelzorgers  

 OpKracht biedt meerdere vormen van arrangementen aan. 
 
Groepsarrangementen 
Groepsarrangementen bestaan over het algemeen uit een meerdaagse bijeenkomst die plaatsvinden in een 
weekend of midweek. Voor onze activiteiten maken wij gebruik van sfeervolle hotels op mooie locaties. 
Hoofdzakelijk gelegen in de natuurlijke omgeving van bos, hei of strand. Soms ondernemen we een vaartocht 
op een historisch zeilschip. 
Bij de arrangementen is altijd begeleiding aanwezig die weet wat het is om mantelzorger te zijn. Daarom is er 
ook altijd tijd om met de groep of individueel kennis en kunde te delen. 
Tenzij anders aangegeven, wordt u ondergebracht in een eenpersoonskamer zodat u optimaal van uw rust 
kunt genieten. Tijdens uw verblijf hoeft u zich nergens om te bekommeren. Alle maaltijden zijn bij het 
arrangementen inbegrepen. 
 
Individuele arrangementen 
Er zijn in samenwerking met Fletcher Hotels nu ook individuele arrangementen beschikbaar. Dit zijn 
arrangementen voor 2 personen waarbij u kunt kiezen uit de vele hotels van Fletcher.  
 
Individuele arrangementen met zorg 
Steeds vaker willen mantelzorgers en verzorgde samen genieten van een vakantie. Dit kan bijvoorbeeld in een 
zorghotel waardoor de zorg, wanneer gewenst, overgenomen wordt door een professional.  
 
Er zijn steeds meer verzekeraars die mantelzorgarrangementen vergoeden als u boekt via OpKracht. Kijk 
hiervoor op www.mezzo.nl.  

 

 

 

 

 
LET OP: vaak geeft uw zorgverzekeraar een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze kosten. 
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Ciel Debets 
Sophialaan 30 
3851XJ Ermelo 
T 0341- 842197  
T 06-23564401 
E cdebets@riwis.nl 
 
Mijn naam is Ciel Debets. Ik heb 35 
jaar ervaring in de hulpverlening, 
zowel ouderenzorg, jeugdzorg, 
gehandicaptenzorg, waarvan de 
laatste 10 jaar in de psychiatrie. Ik 
ben maatschappelijk werker en 
heb me geschoold van deskundige 
tot trainer rehabilitatie, “Herstel “ 
en communicatie binnen de GGZ. 
Daarnaast heb ik een HBO 
opleiding reflexologie en 
massagetherapie gevolgd en 
hiermee praktijk gevoerd. Deze 
beide richtingen heb ik o.a. 
gebundeld, zoals omschreven in 
mijn aanbod.  
 
Werkgebied is de regio Noord-
Veluwe, waarbij Harderwijk en 
Ermelo, mijn voorkeur heeft.  

 

 

Rust moment d.m.v. massage 

Respijt(arrangementen) voor mantelzorgers  

 Mijn aanbod geldt voor alle mantelzorgers. Mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Zij slaan meestal zichzelf 
over in hun rol als mantelzorger. Ik wil hen een moment van rust en aandacht bieden, zonder haast. Een 
moment waarin zij tot zichzelf kunnen komen doordat er ruimte is voor hun verhaal en proces. Ruimte voor 
verdriet, verandering van rollen, verlies en dreigend verlies door herkenning en erkenning, waardoor er 
ontmoeting kan ontstaan. Het middel dat ik hiervoor gebruik is ,naast aandachtig aanwezig zijn, aanraking 
door een voetmassage, die diepe ontspanning kan brengen. Ik zal steeds proberen aan te sluiten bij wat zich 
aandient in het proces van mantelzorger zijn.  
 
Ik heb veel ervaring met mantelzorgers in de psychiatrie, een groep, die zich vaak weinig begrepen voelt. Voor 
hen heb ik voorlichting en themabijeenkomsten gegeven. 
 
Samen met jullie wil ik bekijken wat mogelijk is, gezien jullie budget en (eventuele) subsidies. 
Mijn benaderingswijze zal zowel curatief als preventief kunnen werken. Ik wil dan ook kijken wat financieel 
mogelijk is in de opbouwfase en na een periode, evalueren en eventueel bijstellen. 
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Stichting Gods Werkhof 
Hollendewagenweg 20 
3985 SG Werkhoven 
T 0343-552332 
T 0343-552332.  
F 0343-552393 
E welkom@godswerkhof.nl 
I  www.godswerkhof.nl  
 
Sinds 2008 bieden wij elk jaar een 
aantal zwaar belaste 
mantelzorgers een paar dagen 
gastvrij verblijf aan; om tot rust te 
komen, om even afstand te 
kunnen nemen, om hun gehoord 
en gezien te worden, hun verhaal 
kwijt te kunnen en nieuwe 
inzichten en contacten op te doen.  
De mantelzorgers worden deze 
dagen begeleid door mensen die 
vanuit hun proffessie ervaring 
hebben in het werken met 
mantelzorgers.  
Conferentiecentrum Samaya staat 
garant voor heerlijke maaltijden 
en een gastvrij onthaal. 
Voor de financiering hiervan 
werven wij fondsen en donateurs. 

 

 

Stichting Gods Werkhof 

Respijt(arrangementen) voor mantelzorgers  

 Uiteraard zijn aan dit project kosten verbonden, zoals voor de professionele begeleiding van de 
mantelzorgers, voor enkele recreatieve activiteiten tijdens deze dagen en voor het volledig verzorgde verblijf.  
Wij bieden de geselecteerde mantelzorgers verblijf aan vanaf de eerste dag ca. 10 uur tot en met de derde 
dag ca. 16 uur, inclusief alle maaltijden, koffie/thee en overnachting op een 2-persoons kamer. Wij vragen 
daarvoor een bijdrage van € 30,= per persoon. Een hogere bijdrage in de vorm van een gift (zie hieronder) 
mag en is welkom voor degenen die dat kunnen betalen. Consumpties anders dan koffie of thee komen voor 
eigen rekening. 
 
Een aantal verzekeraars vergoedt de kosten van tijdelijke verzorging thuis of in een instelling als de 
mantelzorger er een paar dagen tussenuit wil. Neem daarvoor contact op met uw verzekeraar.  
Uit de praktijk weten wij dat de Steunpunten Mantelzorg u kunnen helpen met de opvang thuis. Zij kunnen u 
zo nodig ook ondersteunen bij het regelen van een indicatiestelling.   
 
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van donateurs richten wij ons met name op zwaarbelaste mantelzorgers 
die zelf niet of slechts beperkt over praktische en/of financiële mogelijkheden beschikken om er even 
tussenuit te gaan. 
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Handige informatie 

Maatjesprojecten en buddyzorg 

 Maatjesproject Careander 
Het Maatjesproject Careander is een middel om een cliënt met een verstandelijke beperking in contact te brengen met iemand zonder beperking. Het 
doel is samen iets te ondernemen. Wij zijn op zoek naar mensen met wie onze cliënten de alledaagse dingen kunnen doen, die voor ons zo 
vanzelfsprekend zijn. 
Doelgroep: Kinderen; Jongeren; Volwassenen; Ouderen; Mensen met een verstandelijke beperking.  
Duur koppeling: 6-12 maanden. 
Waar? Wezep; t Harde; Doornspijk; Harderwijk; Putten; Lunteren; Ede   
Oproepjes: 
Lijkt dit initiatief u leuk? Neem dan contact op met: 
Metty Bakker 
T 0341-467820 
E m.bakker@careander.nl 
I http://www.careander.nl  

 
Maatje op Maat 
Een maatje biedt aanvullende begeleiding aan studenten van Landstede, zodat zij hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. De begeleiding kan 
bestaan uit hulp bij taal en/of rekenen, praktische zaken en het bieden van een luisterend oor. 
Doelgroep: Jongeren; Volwassenen; Buiten dingen doen; Preventie schooluitval; Nederlandse taal; Allochtonen / vluchtelingen; (Chronisch) zieken; 
Mensen met een lichamelijke beperking  
Duur koppeling: 6-12 maanden 
Waar? Zwolle; Raalte; Harderwijk  
Oproepjes: 
Volwassenen bij voorkeur afkomstig uit het onderwijs 
Lijkt dit initiatief u leuk? Neem dan contact op met: 
Nabil Sahhar 
T 06-46254938 
E nsahhar@landstede.nl 
I www.landstede.nl  
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Handige informatie 

Maatjesprojecten en buddyzorg 

 Best Buddies 
Best Buddies: Vriendsschap, verbinding, verandering! Hoe zou jouw leven eruit zien zonder vrienden? Wij kunnen (en willen) ons dat niet voorstellen... 
maar toch is het zo dat de helft van de jongeren met en verstandelijke beperking geen vrienden heeft! Best Buddies wil hier verandering in brengen; wij 
arrangeren vriendschappen tussen jongeren met en zonder een verstandelijke beperking. Deze 'buddies' worden voor minimaal 1 jaar 'vrienden', 
hebben elke week even contact en zien elkaar ongeveer 2 keer in de maand. Een klein stap.. met grote gevolgen! It just takes TWO to make a 
friendship... it just takes YOU to make a difference! 
Doelgroep: Jongeren; Nieuwe dingen ontdekken; Buiten dingen doen; Mensen met een verstandelijke beperking  
Duur koppeling 12 maanden 
Waar? Groningen; Hoogeveen; Meppel; Leeuwarden; Drachten; Heerenveen; Alkmaar; Haarlem; Hoorn; Amsterdam; Utrecht; Amersfoort; Harderwijk; 
Eindhoven; Tilburg; Veghel; Den Bosch; Breda; Nijmegen; Sittard; Venlo; Rotterdam; Spijkernisse; Middelharnis; Goes; Zwolle; Ommen; Deventer; 
Kampen; Lelystad; Steenwijk; Emmeloord  
Lijkt dit initiatief u leuk? Neem dan contact op met: 
Wilma van Beurden 
T 0187-898501 
E info@bestbuddies.nl 
I www.bestbuddies.nl  
 
De Metgezel 
Maatjes kunnen waardevolle metgezellen zijn. De Metgezel spant zich in om mensen bij elkaar te brengen op basis van min of meer gedeelde 
interesse(s)/hobby’s. In principe kan iedereen, van welke leeftijd dan ook, zich aanmelden om het maatje/de metgezel te worden van een 
aanvrager/deelnemer. Dit is iemand met een verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking, die daarnaast ook professionele hulp krijgt. Deze 
aanvrager wil graag af en toe iemand ontmoeten buiten het eigen (meestal wat kleine) kringetje. Eens even iemand zien die niet tot de dagelijkse 
contacten behoort.  
Doelgroep: Volwassenen; (Chronisch) zieken; Mensen met een lichamelijke beperking; Mensen met een verstandelijke beperking  
Duur koppeling 12 maanden 
Waar? Nunspeet; Elspeet; Vierhouten; Hulshorst; Hierden  
Oproepjes: 
Lijkt dit initiatief u leuk? Neem dan contact op met: 
Betsie Hoogers 
T 0878-755587 
E demetgezel@hhoogers.demon.nl 
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Handige informatie 

Maatjesprojecten en buddyzorg 

 Maatjesschap  
De juiste mensen bij elkaar brengen, een deelnemer en een vrijwilliger, voor een maatjesschap op basis van gelijkwaardigheid. Voorop staat dat beiden 
plezier hebben in de gezamenlijke activiteit. Er wordt begeleiding geboden door professionals. 
Doelgroep: Mensen met een verstandelijke beperking  
Duur koppeling: > 12 maanden 
Waar? Elburg; 't Harde; Doornspijk  
Oproepjes: 
Lijkt dit initiatief u leuk? Neem dan contact op met: 
Marjon van Rooij 
T 0525-681212 
E marjon.van.rooij@wiel.nl  
 
Kijk voor meer projecten op www.ikwordtmaatje.nl of op www.oranjefonds.nl.  
U kunt ook kijken op www.schitterendemensen.nl. 
Ook MD Veluwe biedt buddyzorg/maatjesprojecten. Kijk hiervoor op www.mdveluwe.nl  
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Handige informatie 

Informatie- en adviesorganen 

 Stichting Korrelatie 
Voor hulp, advies of informatie bij psychische en/of (psycho)sociale problemen kunt u bellen, e-mailen of chatten met Korrelatie. De medewerkers van 
Korrelatie zijn professionele hulpverleners (maatschappelijk werker/psycholoog). Korrelatie beschikt bovendien over een uitgebreide database met 
adressen van instellingen voor Zorg en Welzijn in Nederland. We kunnen u, als daar behoefte aan is, informatie geven over en verwijzen naar 
organisaties bij u in de buurt . 
T 0900 -1450 (15 cent per minuut) 
E vraag@korrelatie.nl 
I  www.korrelatie.nl  
I  www.question-zone.nl (Online Zone waar jongeren ieder probleem anoniem kunnen voorleggen.) 
I  www.zwaarweer.nl (Specifieke site voor jongeren rond het thema ‘dipje of depressie’. ) 
I  www.werkenaanrelatieproblemen.nl (Voor volwassenen; hier kunnen mensen werken aan hun relatieproblemen.) 

 
Alzheimer Café Nunspeet 
Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke vierde maandag van de maand, behalve juli, augustus en december) 20:00 - 22:00 
uur, inloop vanaf 19:30 uur in de VELUVINE zaal SWON. 
Contactpersoon Klara van den Brink 
T 0341-261625 
E klaravandenbrink@kpnplanet.nl 
I  www.alzheimer-nederland.nl 
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Handige informatie 

Informatie- en adviesorganen 

 Eigen Kracht Centrale (EKC); Eigen Kracht Conferenties 
Eigen Kracht-conferenties geven handen en voeten aan de hoofdregel van de WMO: eerst zelf proberen een oplossing te zoeken voordat je een beroep 
doet op de overheid. 
Eigen Kracht-conferenties zijn een goed middel om bij zorgvragen aan bijvoorbeeld het CJG burgers eerst zelf de gelegenheid te geven een plan van 
aanpak te maken samen met hun netwerk, vóórdat de hulpverlening aan het werk gaat. 
Een Eigen Kracht-conferentie is een bijeenkomst van een of meerdere personen met hun familie, vrienden en andere bekenden. Tijdens de conferentie 
staat een concrete vraag centraal, waar de hoofdpersoon samen met zijn netwerk een plan maakt dat een antwoord geeft op die vraag. Sommige 
situaties vragen om een iets andere benadering, bijvoorbeeld bij groepen als een straat of buurt, bij leervragen of als er herstel nodig is tussen twee 
partijen, zoals na een geweldsdelict. Maar ook in die situaties kunnen Eigen Kracht-conferenties ingezet worden, zodat de regie en de zeggenschap over 
de situaties bij mensen zelf blijft. 
T 038-4222526 (Eigen Kracht Centrale, kantoor Zwolle) 
E info@eigen-kracht.nl 
I  www.eigen-kracht.nl 
 
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg 
Mezzo komt op voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt, als familielid, buur, vriend of gewoon uit solidariteit. Mezzo geeft ook 
advies, informatie en ondersteuning, zowel vanuit Bunnik als op meer dan 250 plaatsen in het land. 
T 0900-2020496 (werkdagen 9.00 -13.00 0,10 pm) 
E info@mezzo.nl 
I  www.mezzo.nl 
 
Vangrail 
Begeleiden, coachen en ondersteunen van plannen en initiatieven van diverse aard.  
SpecialiteiT kleinschalige ouder/wooninitiatieven voor mensen met een beperking. 
Ondersteunen van mantelzorgers bij hulpvragen en procedures( bv WMO) 
Begeleiden en coaching van kleinschalige ondernemingen in de opstartfase 
Woordvoeder/ belangenbehartiger van mensen met een beperking 
Bemiddelaar tussen zorgvragers en zorgaanbieders 
T 06-46256260 
E info@vang-rail.nl 
I  www.vang-rail.nl  
I  www.woonzorgwoning.nl 
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Handige informatie 

Informatie- en adviesorganen 

 MD Veluwe 
MD Veluwe biedt professionele hulp aan mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. U kunt bij 
ons terecht wanneer u problemen heeft met relaties, verlies, rouw, opvoeding, ouderschap, gezin, huiselijk geweld, echtscheiding, ziekte, werk of 
financiën. 
Met een groot aantal gemeenten op de Veluwe hebben we afspraken gemaakt over onze dienstverlening.  
Wij werken actief samen met gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, scholen, huisartsen, politie en diverse 
samenwerkingspartners in de verschillende ketens. Met uiteindelijk doel dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. 
T 0900-2300230 
E info@mdveluwe.nl 
I  www.mdveluwe.nl  
 
Movisie 
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op 
het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.  
Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma's: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk 
en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam 
kunnen zijn. 
T 030-7892000 (kennislijn) 
T 030-7892112 
E info@movisie.nl 
I  www.movisie.nl 
I  www.huiselijkgeweld.nl 
I  www.16miljoenmensen.nl  
 
Expertisecentrum mantelzorg 
Het Expertisecentrum Mantelzorg bestaat sinds 2002 en is ingebed in de landelijke kennisinstituten MOVISIE en Vilans.  
Adres: Catharijnesingel 47, postbus 8228, 3503 RE Utrecht 
T 030 789 20 00   
E expertisecentrummantelzorg@vilans.nl  

I  www.expertisecentrummantelzorg.nl 

 

 
 

  

Steunpunt Mantelzorg Nunspeet 
Elburgerweg 15 (dienstencentrum) 
8071 TA Nunspeet 
T 0341 257 242 
E mantelzorg@hetvenster-
nunspeet.nl 
E info@hetvenster-nunspeet.nl  
I  www.hetvenster-nunspeet.nl 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@mdveluwe.nl
http://www.mdveluwe.nl/
mailto:info@movisie.nl
http://www.movisie.nl/
http://www.huiselijkgeweld.nl/
http://www.16miljoenmensen.nl/
mailto:expertisecentrummantelzorg@vilans.nl
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
mailto:info@hetvenster-nunspeet.nl
http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


Pagina | 79  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige informatie 

Informatie- en adviesorganen 

 Mee Veluwe 
Mee Veluwe is een organisatie voor alle mensen met een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis, en hun omgeving. MEE Veluwe 
biedt informatie, advies en ondersteuning. MEE Veluwe is laagdrempelig en onafhankelijk. De dienstverlening is gratis. 
T 055 526 92 00 
E info@meeveluwe.nl  
I  www.meeveluwe.nl  
 
Netwerk Dementie Noordwest Veluwe 
In het Netwerk Dementie Noordwest Veluwe werken zorgorganisaties en gemeenten samen aan optimale dementiezorg. 
Op de website vinden bezoekers informatie over dementie en de lokale mogelijkheden voor begeleiding, zorg en voorzieningen. 
E info@dementienoordwestveluwe.nl 
I  www.dementieermelo.nl 
 
Expertisecentrum handicap + studie 
Expertisecentrum handicap + studie is de plek in Nederland waar alle kennis op het gebied van studeren met een handicap in het hoger onderwijs 
samenkomt. Handicap + studie is een onafhankelijke organisatie en geeft studenten en onderwijsinstellingen informatie en tools over studeren met een 
handicap. 
handicap + studie stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. 
T 030-2753300 
E algemeen@handicap-studie.nl 
I  www.handicap-studie.nl  
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Handige informatie 

Informatie- en adviesorganen 

 CAK (Centraal Administratie Kantoor) 
Berekenen en innen de eigen bijdrage Zorg met Verblijf en Zorg zonder Verblijf en Wmo in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Ze voeren meerdere financiële regelingen en informatietaken in de zorg- en welzijnsector uit. Zoals de Compensatie eigen risico en de algemene 
tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.  
T 0800-1925 (Zorg zonder Verblijf/Wmo) 
T 0800-0087 (Zorg met Verblijf) 
T 0800-2108 (Compensatie eigen risico) 
T 0800-0300 (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 
I  www.hetcak.nl 
 
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen 
en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
T 0900-1404 
I  www.ciz.nl  
 
Per Saldo, vereniging van en voor budgethouders 
Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland.  
Per Saldo geeft schriftelijke en digitale informatie over het pgb, een wekelijkse nieuwsbrief, verstrekt (telefonisch) individueel advies, geeft cursussen 
over thema's en bijeenkomsten op actualiteiten en komt actief op voor de collectieve belangen van budgethouders bij instanties en bij de landelijke en 
lokale politiek 
Per Saldo heeft als missiE Informatie en advies over het pgb te verstrekken aan budgethouders en andere betrokkenen, in heldere en begrijpelijke taal 
Pleitbezorger te zijn voor eigen regie voor mensen met een beperking of chronische ziekte 
Met een actieve houding, door gevraagd of ongevraagd informatie en advies te geven 
T 0900-7424857 (à € 0,20 per minuut) 
E info@pgb.nl 
I  www.pgb.nl  
I  www.welkezorghebiknodig.nl 
I  www.persaldohulpgids.nl 
I  www.persladowinkel.nl  
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Handige informatie 

Thuiszorgorganisaties 

 Agathos Thuiszorg Rayon Midden Nederland 
T 010-2640777  
T (010) 2640777 (zorglijn) 
E info@agathos-thuiszorg.nl 
I  www.agathos-thuiszorg.nl  
 
Allerzorg 
Vestiging Zeewolde 
T 036-5234456  
T 06-52070374 
E info@allerzorg.nl  
I  www.allerzorg.nl  
 
Axxicom Thuishulp 
T 0900-9252 (Klantenservice) 
E  thuishulp@axxicom.nl  
I  www.axxicomthuishulp.nl 
 
Beeuwkes Thuiszorg / Verian 
Telefoon: 0900-9255  
E info@beeuwkesthuiszorg.nl / info@verian.nl 
I  www.verian.nl  
 
Careander Gezinsondersteuning 

Zorgloket Careander Kind en Jeugd 
Postbus 60 
3840 AB Harderwijk 
T 0341- 467820  
E zorgloketkindenjeugd@careander.nl 
I  www.careander.nl  
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Handige informatie 

Thuiszorgorganisaties 

 Curadomi, christelijke organisatie voor Thuiszorg 
Locatie Veenendaal 
T 0900-2582583 (voor verzorging en verpleging) 
T 0900-2582581 (voor hulp bij het huishouden) 
E info@curadomi.nl 
I  www.curadomi.nl 
 
Eén op Eén Thuiszorg 
T 035-5412016 
E thuiszorg@1op1.com 
 
Icare 
T 0900-8833 (24 uur per dag) 
E info@icare.nl 
I  www.icare.nl 
 
Ik zoek huishoudelijke hulp 
T  088-4303082 
E info@ikzoekhuishoudelijkehulp.nl 
I  www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl 
 
InteraktContour 
T 06 224 43 376 
E teamharderwijk@interaktcontour.nl  
I  www.interaktcontour.nl  
 
OMZORG  
Vestiging Velp 
T  026-3644364 
E velp@omzorg.nl 
I  www.omzorg.nl 
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Handige informatie 

Thuiszorgorganisaties 

 RST Zorgverleners 
T  0342-422324 
E info@rstzorg.nl 
I  www.rstzorg.nl 
 
’s Heerenloo Hulp en ondersteuning Thuis 
T 0800 3 55 55 55 
E via contactfromulier website 
I www.sheerenloo.nl 
 
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe 
T 0341-270197 (Cliënten Service Bureau)  
E servicebureau@znwv.nl 
I  www.znwv.nl 
 
Thuiszorg van Oranje 
Vestiging Harderwijk 
Telefoon: 0341 - 550000 
Of bel direcT 033-4650000 
E info@thuiszorgvanoranje.nl  
I  www.thuiszorgvanoranje.nl 
 
Thuiszorg in Holland 
T 023 - 8200150 
E info@thuiszorginholland.nl  
I  www.thuiszorginholland.nl  

 
TSN Thuiszorg 
Locatie Harderwijk 
T 0341-438770 
E harderwijk@tsn-thuiszorg.nl 
I  www.tsn-thuiszorg.nl  
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Handige informatie 

Thuiszorgorganisaties 

 Tzorg 
T 088-0025500 (lokaal tarief) 
T 055-5995977 (vestiging Apeldoorn) 
E informatie@tzorg.nl 
I  www.tzorg.nl 
 
Viattence 
Eperweg 33 
8181 ET Heerde 
T 0578-668300 
E info@viattence.nl 
I  www.viattence.nl 
 
Woonzorgunie Veluwe Thuiszorg 
T 0341 252844 
E via contactformulier website 
I www.wzuveluwe.nl  
 
Zonzorg 
T  030-6910422 (vestiging Zeist) 
E zeist@zonzorg.nl 
I  www.zonzorg.nl  
 
Zorgbureau Lifetime (voor begeleiding en ondersteuning) 
T 0642739560 
E info@zorgbureaulifetime.nl 
I www.zorgbureaulifetime.nl  
 
Zorgkompas 
T 058-2948533 (Hoofdkantoor) 
T 055-5403999 (vestiging Apeldoorn 
E info@zorgkompas.net  
I  www.ikwilzorg.nl 
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Handige informatie 

Thuiszorgorganisaties 

 Kijk voor meer organisaties die thuis zorg, begeleiding en ondersteuning aanbieden op http://www.zorgkaartnederland.nl/thuiszorg  

 
Liever een ZZP’er? 
Een ZZP’er is een zelfstandige zonder personeel. Deze mensen werken voor zichzelf en vallen niet onder een organisatie. In de zorgsector neemt het 
aantal ZZP’ers snel toe.  
ZZP’ers zijn te vinden via diverse aanbodpagina’s als www.diensten-vakmensen.marktplaats.nl, www.zzpnodig.nl, www.nationalehulpgids.nl en overige 

aanbodpagina’s. Daarnaast zijn er ook bemiddelingsbureaus als www.alphamatch.nl, www.tiade.nl.  
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO 
T 033-4654343 
E info@ango.nl 
I  www.ango.nl 
 
Alvleeskliervereniging 
T 0900-2585337 (Telefonische hulplijn) 
E info@alvleeskliervereniging.nl 
E administratie@alvleeskliervereniging.nl  
I  www.alvleeskliervereniging.nl 
 
Alzheimer Nederland Afdeling Noordwest-Veluwe 
T 033-2465380 
E nwveluwe@alzheimer-nederland.nl 
I  www.alzheimer-nederland.nl/nwveluwe  
I  www.alzheimer-nederland.nl 
 
Anoiksis; vereniging voor mensen met schizofrenie, Psychosen en aanverwante stoornissen. 
T 030-2546113 
E anoiksis@anoiksis.nl 
I  www.anoiksis.nl  
 

Antroposana; voor mensen die gebruik (willen) maken van de antroposofische gezondheidszorg 
T 0857731440 
E info@antroposana.nl 
I  www.antroposana.nl  
 

Autosomaal Dominant Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland (ADCA) 
T 033-2471469 
E info@ataxie.nl 
I  www.ataxie.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Balans, landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. 
T 030-2255050 (Receptie en ledenadministratie) 
T 0900-2020065 (Advies- en informatietelefoon) 
E info@balansdigitaal.nl 
I  www.balansdigitaal.nl 
 
Bijniervereniging NVACP te Nijkerk 
T 0800-6822765 
T 033-2471460 
E secretaris@nvacp.nl 
E bureau@nvacp.nl 
I  www.nvacp.nl 
 
Borstkankervereniging Nederland 
T 030-2917222 (landelijk bureau) 
T 030-2917220 (ervaringslijn) 
E info@borstkanker.nl 
I  www.borstkanker.nl 
 
Bosk; vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. 
T 030-2459090 
E info@bosk.nl 
I  www.bosk.nl 
 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 
T 030-2916600 
E bureau@cg-raad.nl 
I  www.cg-raad.nl 
I  www.meerkosten.nl 
 
Diabetesvereniging Nederland 
T 033-4630566 
E info@dvn.nl 
I  www.dvn.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Endometriose Stichting 
E info@endometriose.nl 
I  www.endometriose.nl 
 
Epilepsie Vereniging Nederland 
T 0318-672772 
T  0318-672777 (Epilepsie Advieslijn) 
E info@epilepsievereniging.nl 
I  www.epilepsievereniging.nl 
 
Erbse Parese Vereniging Nederland 
T 06-53449407 
E info@epvn.nl 
E secretariaat@epvn.nl (Jose Beckers, secretaris) 
I www.epvn.nl  
 

Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) De nationale Vereniging voor Fibromyalgie-patienten 

T 020-6812001 (Fibromyalgielijn) 
T 020-6862152 (ledenadministratie) 
E fes@fesinfo.nl 
I  www.fesinfo.nl 
 
FDODK – Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen 
T 030-2900360 
E info@fodok.nl 
I  www.fodok.nl 
 
Fonds Psychische Gezondheid; goede Doelen organisatie die zich inzet voor mensen met psychische problemen en hun omgeving en voor verbetering 
van de psychische gezondheid van mensen in Nederland.  
T 033-4218410 (Secretariaat) 
T 0900-1450 (Korrelatie) 
E info@fondspsychischegezondheid.nl  
I  www.psychischegezondheid.nl  
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Glaucoomvereniging 
T 030-7600038 
E info@glaucoomvereniging.nl 

E ooglijn@viziris.nl (Helpdesk Ooglijn) 

I  www.glaucoomvereniging.nl 

Impuls; Vereniging die zich richt op volwassenen met AD(H)D en/of aanverwante stoornissen. 
T 030-2310814 
T 06-22600033 
E Info@impulsdigitaal.nl 
E Tessa.deReus@impulsdigitaal.nl 
I  www.impulsdigitaal.nl 
 
Landelijke stichting voor Blinden en Slechtzienden 
T 030-2311543 
E lsbs@lsbs.nl 
I  www.lsbs.nl  
 
ME/CVS-Stichting 
T 0900-7003000 (op ma/di/do/vr van 10.00 - 12.30 uur) 
E info@me-cvs-stichting.nl 
I  www.me-cvs-stichting.nl 
 
MPN Stichting; voor patiënten met een myeloproliferatieve ziekte zoals: Essentiële Trombocytemie (ET), Polycythaemia Vera (PV) en Myelofibrose (MF) 
T 088-0074300 (woensdagavond 20.30-21.30) 
T 088-0074350 (donderdag 10.00-11.30) 
E info@mpn-stichting.nl 
I  www.mpn-stichting.nl 
 
NAH Stichting; alles over Niet Aangeboren Hersenletsel 
T 06-20772772 
E info@nah-stichting.nl 
I  www.nah-stichting.nl 
I  www.nah-kids.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 NAH Zorg; geeft nazorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel en aan hun familie.  
T 058 256 3839 (op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur) 
E info@nahzorg.nl  
I www.nahzorg.nl  
 
Nationaal Epilepsie Fonds 
T 030-6344063 
T 0900-8212411 (Epilepsie Infolijn) 
E info@epilepsiefonds.nl 
I  www.epilepsiefonds.nl  
 
Nationale Stomavereniging 
T 0346-262286 
E info@stomavereniging.nl 
I  www.stomavereniging.nl 
 
Nationale Vereniging Sjögrenpatienten Sjögrenvereniging 
T 0346-556376 
E info@nvsp.nl 
I  www.nvsp.nl 
 
Nederlandse Coeliakie Vereniging 
T 033-2471040 
E info@glutenvrij.nl 
I www.glutenvrij.nl 
 
Nederlandse Leverpatiënten Vereniging 
T 033-4612231 
E info@leverpatientenvereniging.nl 
E secretariaat@leverpatientenvereniging.nl  
I  www.leverpatientenvereniging.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Nederlandse vereniging van Graves Patienten 
T 0900-2020073 
E secretaris@graves-patienten.nl 
I  www.graves-patienten.nl 

Nederlandse vereniging van Hoofdpijn Patiënten  
T 0900-2020590 (10.00-12.00) 
E info@hoofdpijnpatienten.nl 
I  www.hoofdpijnpatienten.nl 
 

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden 
Telefoon: 030-2931141 
E-mail: bureau@nvbs.nl 
InterneT www.nvbs.nl 
 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) Ook voor vragen over logeeropvang, studeren, vrije tijd etc. 
T Tel: 030-2299800 
E info@autisme.nl 
I  www.autisme.nl 
 
Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) 
T 085-4010385 (secretariaat) 
T 0900-2100022 (tel. informatie dienst) 
E secretaris@lymevereniging.nl 
I  www.lymevereniging.nl 

 
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
T 030-2617616 
T 030-2617677 (Teksttelefoon) 
E info@nvvs.nl 
I  www.nvvs.nl 
I  www.hoorwijzer.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Netwerk Dementie Noordwest Veluwe 
E info@dementienoordwestveluwe.nl 
I  www.dementieermelo.nl 
I  www.dementienoordwestveluwe.nl  
 
Neurofibromatose Vereniging Nederland 
T 033-2985298 (Peter en Henny Koelewijn) 
E info@neurofibromatose.nl 
I  www.neurofibromatose.nl  
 
Nierpatiënten Vereniging Nederland 
T 035-6912128 

E secretariaat@nvn.nl 

I  www.nvn.nl 

NPV (Nederlandse Patienten Vereniging) Zorg voor het leven 
T 0318-547888 (Algemeen nummer) 
E info@npvzorg.nl 
I  www.npvzorg.nl 
 
Oogvereniging Ooglijn; voor iedereen die problemen heeft met zien 
T 030-2945444 (Ooglijn) 
T 030-7600038 (helpdesk Glaucoom) 
E ooglijn@oogvereniging.nl 
E info@oogvereniging.nl 
I  www.oogvereniging.nl 
 
Patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijn Syndroom (PatiëntenverCRPS) 
T  013-4554951 
I  www.crps-vereniging.nl 
 
Patiëntenvereniging voor neurostimulatie (PVVN) 
T 036-5220175 (secretariaat) 
E secretariaat@pvvn.nl 
I  www.pvvn.nl  
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Prikkelbare Darm Syndoom Belangenvereniging 
T 088-7374636 (Hulplijn) 
T 088-7374666 (Secretaris) 
E info@pdsb.nl 
E ledenadministratie@pdsb.nl 
I  www.pdsb.nl  
 
Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) 
T 070-3836443 (secretariaat) 
T 070-3838003 (Psoriasis Infolijn) 
E secretariaat@psoriasisvereniging.nl  
E voorlichting@psoriasisvereniging.nl  
I  www.psoriasisvereniging.nl 
 
Retina Nederland 
T 030-2980697 
E secretariaat@retinanederland.nl 
I www.retinanederland.nl  
 

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland 
T 033-2471467 
E info@sarcoidose.nl 
I  www.sarcoidose.nl/ 
 
Sien, landelijk bureau. Belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking 
T  030-2363738 (Landelijk Verenigingsbureau) 
E info@sien.nl 
I  www.sien.nl 

 
Spierziekten Nederland 
T 035-5480480 
E mail@spierziekten.nl 
I  www.spierziekten.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Steunpunt Passend Onderwijs 
T 030-2255050 (Receptie en ledenadministratie) 
T 0800-5010 (Helpdesk Dyslexie (gratis)) 
E info@balansdigitaal.nl 
I  www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
I  www.balansdigitaal.nl 
 
Stichting De Knoop Hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom(GBS) 
T 0527-614504 (Contactpersoon) 
E info@deknoop.org 
I  www.deknoop.org 
I  www.hechtingsstoornis.nl 
 
Stichting Jutte van der Voorst; zet zich in voor mensen die te maken hebben (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn er ook voor ouderen, 
mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of mensen die het 'gewoon' moeilijk hebben. 
T 0316-527821 

T 0316-341133 

E info@juttevandervoorst.nl 

I  www.juttevandervoorst.nl 

Stichting Pijn-Hoop; organisatie voor en door mensen met chronische pijn 
T 026-3233146 (Anne Moen) 
T 0481-351410 (Monique Duppen) 
I  www.pijn-hoop.nl 
 
Stichting Plotsdoven; voor plots- en laatdoven 
T  030-6958719 
E info@stichtingplotsdoven.nl 
I  www.stichtingplotsdoven.nl 
 
Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland 
T 06-52824660 
E info@stsn.nl 
I  www.stsn.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Stichting VoedselAllergie 
T 033-4655098 
E info@voedselallergie.nl 
I  www.voedselallergie.nl 
 
Vereniging Cerebraal; Niet Aangeboren Hersenletsel 
T 030 296 65 75 
E secr@cerebraal.nl  
E helpdesk@cerebraal.nl 
I  www.cerebraal.nl 
I  www.brainkids.nl 
 

Vereniging van Ehlers-Danlos Patienten (VED) 
T  0900-4636833 
E  info@ehlers-danlos.nl 
I  www.ehlers-danlos.nl 
 
Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) 
T 035-5480480 
T 0900-5480480 (Spierziekten Infolijn) 
E vsn@vsn.nl 
I  www.vsn.nl  
 
Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) 
T 033-2471044 
E info@vmce.nl 
I  www.vmce.nl 

 
Vereniging voor Patienten met Parenterale Thuisvoeding (VPPT) 
T 035-6218189 (secretariaat) 
T 088-8484787 (patiëntentelefoon) 
E vppt@solcon.nl 
E tmartinus@planet.nl 
I  www.solcon.nl 
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Handige informatie 

Belangenorganisaties diverse aandoeningen 

 Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS) 
T 038-4201764 
E Info@stofwisselingsziekten.nl 
I  www.stofwisselingsziekten.nl 
 
Whiplash Stichting Nederland 
T 030-6565000 
T 088-6565700 
E info@whiplashstichting.nl 
I  www.whiplashstichting.nl 
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