
AC Rheden 
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 Rheden biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking of niet-aangeboren hersenletsel. 

We bieden een grote variatie aan activiteiten, bijvoorbeeld: creatieve activiteiten, het 
produceren van keramieken producten, werken in de natuur, dienstverlenende activiteiten, 
bloemschikken en spelvormen. Mensen met afasie kunnen deelnemen aan een groep 
waarin je leert om te gaan met afasie. In het programma is een goede balans tussen 
activiteit en ontspanning. 

AC Rheden is gevestigd in een voormalig schoolgebouw nabij het centrum van Rheden. 
Het activiteitencentrum heeft voldoende parkeergelegenheid, is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer en de locatie is goed toegankelijk met een rolstoel. Verder is er een 
rustruimte en een tuin met terras.



AC Rheden

Meester B. van Leeuwenplein, 6991 EW Rheden

088-378 02 60

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

www.siza.nl
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Werkwijze
Je krijgt bij AC Rheden de ruimte om nieuwe vaardigheden aan te leren en je verder te ontwikkelen. 
We onderzoeken samen met jou welke activiteit past bij jouw wensen en mogelijkheden. 
Je kunt  verschillende activiteiten uitproberen om te ervaren waar jouw interesse ligt.  
In een aantal activiteiten die we bieden werkt AC Rheden samen met andere partijen:

Design x Ambacht
We produceren porseleinen producten voor het label van Siza Design x Ambacht. De producten, 
zoals bekers en vazen, worden ontworpen door keramiekdesigner Sander Luske. Bij het ontwerp 
houdt hij rekening met de mogelijkheden van de makers. Naast een bijzonder ambacht, leer je 
bij deze activiteit samen te werken in een groep en volgens een tijdsplan werken.

Dienstverlening op locatie
Een groep deelnemers werkt op woonlocatie Koningsland van Siza in de dienstverlening. 
We helpen de bewoners met licht huishoudelijk werk en het voorbereiden van de maaltijden. 

Het team
De begeleiders van AC Rheden zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. Het team bestaat 
uit een vast aantal begeleiders, daarnaast hebben we een vaste groep van vrijwilligers.


