
Koningsland 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee 
kunt doen in de samenleving. Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.    

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?

Op Koningsland wonen veertig mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren 
hersenletsel. De bewoners zijn tussen de 24 en 75 jaar oud. Je kunt op Koningsland 24 uur per 
dag ondersteuning krijgen.

Het hoofdgebouw bestaat uit drie etages, met elke een gezamenlijke woonkamer. Iedere 
bewoner heeft verder een eigen zit-/slaapkamer met een keukenblok, een eigen badkamer 
en een balkon of terrasje. 

Het naastgelegen appartementencomplex is geschikt voor mensen die zelfstandig kunnen 
wonen, met een klein beetje begeleiding. De acht appartementen hebben allemaal een woon-
kamer met keuken, een slaapkamer, een extra kamer, een badkamer en een terras of balkon. 

Koningsland staat in het centrum van Rheden. Winkels en restaurants zijn 
op loopafstand. Net zoals natuurgebied De Posbank. Koningsland is goed 
bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Vanuit Koningsland kun je dagbesteding volgen bij Siza of het buurthuis 
aan de overkant van de weg.



Koningsland

Arnhemseweg 8, 6991 DN  Rheden

088-378 14 00

Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl

Werkwijze

De ondersteuning is gericht op het vergroten van de regie over je eigen leven. Je regiebegeleider 
zoekt samen met jou naar mogelijkheden om je leven in te richten zoals jij dat wilt. 
De uitkomsten leggen jullie vast in een plan dat jullie regelmatig bespreken.

Specialisatie

De medewerkers van Koningsland zijn gespecialiseerd in verpleegkundige handelingen. 
Ook hebben ze expertise over het ondersteunen van mensen met een lichamelijke beperking, 
autisme en niet-aangeboren hersenletsel.

Het team

Het team bestaat uit een vaste kern van begeleiders. Ook ’s nachts is er begeleiding aanwezig. 
Waar nodig schakelen we andere specialisten in, zoals een fysiotherapeut of 
gedragsdeskundige. 

Je hebt je eigen regiebegeleider. Dit is het aanspreekpunt voor jou en je familie. Bijvoorbeeld bij 
vragen over zorg en begeleiding.
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