
weekenddagopvang gebruik maken. Zij 
kunnen een offerte hiervoor opvragen 
bij de afdeling Zorgbemiddeling. 
Vóórdat uw kind start met weekend-
dagopvang sluit de afdeling Zorgbe-
middeling van de Gemiva-SVG Groep 
een zorgovereenkomst voor weekend-
dagopvang.

Enkele praktische zaken 
- Ouders brengen de kinderen zelf om 
10:00 uur en halen ze uiterlijk om 16:00 
uur weer op.  
- Ouders geven een lunchpakketje mee 
voor het kind. Drinken wordt verzorgd 
door de weekenddagopvang. 
- Ouders tekenen per kwartaal in voor 
de weekenddagopvang, zodat tijdig 
een optimale personele bezetting kan 
worden geregeld. 
- Voorafgaand aan de weekenddagop-
vang is er een overdracht van ouders 
ten aanzien van gedrag en medicijnen. 
- Ouders laten een telefoonnummer 
achter voor calamiteiten tijdens de 
weekenddagopvang. 

Meer weten en/of aanmelden?
Heeft u interesse in de weekend-
dagopvang van de Gemiva-SVG Groep 
in kinderdagcentrum EsseZoom in 
Nieuwerkerk aan den IJssel? Neem dan 
gerust contact met ons op om eens te 
komen kijken. 
Wilt u uw kind aanmelden voor de 
weekenddagopvang, neem dan contact 
op met de afdeling Zorgbemiddeling 
van de Gemiva-SVG Groep. 

Adressen 
Weekenddagopvang 
p/a kinderdagcentrum Esse Zoom 
Donge 11  
2911 CV Nieuwerkerk aan den IJssel  
Telefoon 0180 33 32 50 
Email: essezoom@gemiva-svg.nl 
 
Gemiva-SVG Groep  
afdeling Zorgbemiddeling 
telefoon 088 20 54 000 
email: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl 

Weekenddagopvang Esse Zoom 
Nieuwerkerk aan den IJssel

Tel. (0182) 57 58 00 
info@gemiva-svg.nl 
www.gemiva-svg.nl

Bleulandweg 1b 
2803 HG Gouda 

Postbus 604  2800 AP

 
een initiatief van 
Gemiva-SVG Groep



Weekenddagopvang van de Gemi-
va-SVG Groep kan dan een oplossing 
zijn. De weekenddagopvang wordt om 
de zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur 
georganiseerd in kinderdagcentrum 
Esse Zoom in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Daar is professionele begeleiding 
aanwezig en het gebouw is helemaal 
aangepast voor kinderen met een 
beperking. Er is alles wat de kinderen 
nodig hebben: geschikt speelgoed, 
geschoolde medewerkers, speelkame-
raadjes, zelfs een eigen zwembad.

Voor wie?
Weekenddagopvang is er voor kinderen 
die vanwege een beperking aangewe-
zen zijn op permanente begeleiding. 
Dat kunnen kinderen zijn met een 
ontwikkelingsachterstand, een verstan-
delijke, lichamelijke en/of meervoudige 
beperking en kinderen die vanwege 
hun gedrag individuele aandacht nodig 
hebben, zoals autisme, ADHD, enz.

Programma 
De weekenddagopvang heeft geen vast 

programma. Ontspanning en plezier 
staan centraal. Samen met de ouders 
en de kinderen wordt gekeken naar ac-
tiviteiten die passen bij het weekendge-
voel. De begeleidsters, de stagiaires en 
vrijwilligers van de weekenddagopvang 
bedenken leuke activiteiten, die passen 
bij de kinderen. Zwemmen kan ook, 
kinderdagcentrum Esse Zoom heeft een 
klein aangepast zwembad. Tijdens de 
weekenddagopvang is er geen bege-
leiding beschikbaar bij het zwemmen. 
Ouders kunnen zelf met hun kind ko-
men zwemmen en/of een bekende met 
het kind laten zwemmen onder eigen 
verantwoordelijkheid.

De kosten
De kosten voor de weekenddagopvang 
kunnen bekostigd worden uit een be-
schikking van de gemeente (WMO) of 
een indicatie vanuit de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ). Weekenddagopvang kan 
ook betaald worden uit een persoons-
gebonden budget (pgb). Ouders die 
geen indicatie of beschikking hebben of 
krijgen kunnen op eigen kosten van de 

Het hebben van een kind met een beperking vraagt veel van 
de draagkracht van de ouders. Weekenddagopvang is één van 
de mogelijkheden om het gezin hierbij van dienst te zijn. Waar 
andere kinderen steeds zelfstandiger worden, bij vriendjes gaan 
spelen en logeren, blijft het kind met de beperking vaak volledig 
aangewezen op de zorg van de ouders. 

Even rustig de stad in in de wetenschap dat je kind in 
vertrouwde handen is en ook een leuke dag heeft   ,,

,,


