
AC de Boerderij 
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?

AC de Boerderij ligt op ’s Koonings Jaght, een beschut park midden in de natuur, op tien 
kilometer van het centrum van Arnhem. Er is weinig verkeer op het park, waardoor je er zo 
zelfstandig mogelijk kunt wandelen of fi etsen. Op het park zijn er verschillende woon- en 
dagbestedingslocaties en is er een zwembad, sporthal, belevenis en een mini-camping. 
Verder kun je bijvoorbeeld snoezelen in de snoezelruimte of meedoen aan muziektherapie.

AC de Boerderij is een dagbestedingslocatie waar je verschillende werkzaamheden kunt 
doen. Er is een mogelijkheid om met dieren te werken, horeca activiteiten te ondernemen, te 
helpen in de tuin of met onderhoud. Wil je werken op De Boerderij? Dan is het belangrijk dat 
je je zelfstandig kunt voortbewegen. Verder kan je met een leerwerkplek doorstromen naar 
een mbo-opleiding niveau 1 of 2 (richting dier, horeca, tuin of dienstverlening). Het is ook 
mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van andere dagbestedings-
locaties op het park. Zo kijken we naar jouw specifi eke wensen en ben je 
niet gebonden aan AC de Boerderij.



AC de Boerderij

Hartenkoning 28, 6816 TK Arnhem

088-377 92 30

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

www.siza.nl

Werkwijze

We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen, zodat we de activiteiten die je doet 
hierop kunnen laten aansluiten. Verder maken we samen een plan waarin we jouw doelen 
en ontwikkeling vastleggen. 

Specialisatie

Op AC de Boerderij zijn we er voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Je kunt hierbij 
denken aan autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een psychiatrische aandoening of een 
licht verstandelijke beperking (met of zonder gedragsproblemen).

Het team

We hebben een team van zorgopgeleide medewerkers met ieder zijn of haar kwaliteiten. 
Je krijgt een eigen contactpersoon. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. 
Bijvoorbeeld bij vragen over de zorg en de begeleiding. 
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