
Wij zijn Siza, 
hoe kunnen we je helpen?



Met een thuis?

Wonen is meer dan een dak boven 
je hoofd. Het betekent een veilige 
plek waar jij je thuis voelt. 
Wij ondersteunen je bij het creëren 
van jouw thuis. De plek waar jij 
keuzes maakt en verantwoordelijkheid 
draagt. Wij zijn er op de momenten 
dat je dat nodig hebt. Of je nu in 
je eigen woning woont of in een 

woning van Siza. We onderzoeken of 
je met technologie, of andere slimme 
oplossingen, nog zelfstandiger kunt 
wonen. En we zijn er niet alleen voor 
jou, maar ook voor de mensen om 
je heen. Met onze ondersteuning, 
kunnen zij de zorg voor jou 
combineren met hun eigen leven.

Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel 
gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven 
leidt met een beperking of chronische ziekte.

Bij Siza denken we in mogelijkheden. Verleg met ons je grenzen. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen 
en mee kunt doen in de samenleving. 

We bespreken met je welke ondersteuning je nodig hebt. Wat kun je zelf en wat 
kun je leren? Heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen? Welke vorm van 
begeleiding of behandeling brengt je verder? Of is een technologische oplossing 
het antwoord op je vraag? Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt. 
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Met leren of werken?

Door te werken doe je actief mee in de 
samenleving. Ook jij kunt met jouw 
talenten een bijdrage leveren. Samen 
zoeken we naar een passende plek waar 
je kunt leren, werken of kunt meedoen in 
jouw wijk. Op een activiteitencentrum, 
in een beschutte werkomgeving, als 
vrijwilliger, in een leer-/werktraject of 
in een betaalde baan. Een plek waar je 
voldoening krijgt, nieuwe vaardigheden 
leert en sociale contacten opdoet. 
Daarbij kijken we altijd met je mee 
hoe je verder kunt komen, zodat jij 
jouw grenzen kunt verleggen.

Met behandeling?

Een beperking of chronische ziekte heeft 
effect op je leven. Door onze ervaring 
weten wij welke gevolgen jij van je 
beperking of ziekte kan ondervinden. 
Met behandeling en begeleiding leer je 
met je beperking om te gaan. Ook kun je 
tijdens de behandeling je vaardigheden 
verbeteren of behouden. Samen bekijken 
we waaraan jij wilt werken en welke 
behandelvormen daar bij passen. 

Wij zijn er waar 
en wanneer jij 
dat nodig hebt 
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Met iets anders?

Wij gaan graag met jou in gesprek over de vragen die jij hebt. 
Zo komen we samen tot een passende oplossing voor jou. 

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl 

www.siza.nl


