
Activiteitencentrum De Laar 
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?

Activiteitencentrum De Laar ligt midden in de Arnhemse wijk De Laar. Vanuit het activiteiten-
centrum bieden we tijdsbesteding aan mensen met een beperking en een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De activiteiten vinden binnen het activiteitencentrum plaats, maar indien 
mogelijk ook in de wijk.
Wij proberen jou uit te dagen om meer uit het leven te halen. De kleinschaligheid van 
het gebouw biedt een huiselijke sfeer en veiligheid om te kunnen groeien binnen jouw 
mogelijkheden. 
Het activiteitencentrum kan een eerste stap zijn naar (lichte) werkzaamheden en dagritme. 
De activiteiten worden zo aangeboden, dat jij zelf keuzes kan en mag maken. 
Met ondersteuning op de momenten dat jij dat nodig hebt. Wij bieden begeleiding op maat. 
Dit varieert van continue begeleiding naar enige zelfstandigheid.



Activiteitencentrum De Laar

Lieshoutstraat 104, 6844 EC Arnhem

088-378 03 11
ac.delaar1@siza.nl

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

www.siza.nl

Werkwijze

Wij werken vanuit drie basisgroepen en altijd op basis van jouw persoonlijke begeleidings-
vraag. In twee groepen ligt het accent op het bevorderen van sociaal contact en op het 
ontwikkelen en behouden van de vaardigheden. Onze begeleiding is gericht op het vergroten 
van je onafhankelijkheid, waarbij we altijd zoeken naar evenwicht tussen wat je zelf kan 
bepalen en het aanbieden van kaders.

Bij de derde groep, die relatief klein is, is de begeleiding gericht op het vergroten van jouw 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Hierbij wordt er gekeken naar wat je in de toekomst met 
jouw talenten en mogelijkheden zou kunnen bereiken, binnen of buiten het acitiviteiten-
centrum. 
Vanuit het activiteitencentrum bieden we veel wijkgerichte activiteiten aan. Wij zijn graag 
van betekenis voor anderen en leveren zo onze bijdrage aan de samenleving.

Het team

Het team bestaat uit vaste begeleiders die geschoold zijn om jouw talenten en mogelijkheden 
optimaal te benutten. Samen met jouw regiebegeleider bespreek jij jouw begeleidingsvraag. 
We ondersteunen en begeleiden je waar nodig. Activiteitencentrum De Laar is goed bereik-
baar met het openbaar vervoer en ligt op loopafstand van de buurtwinkel. De openings tijden 
zijn maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur.
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