
Arnhemsestraatweg 
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?

In het centrum van Velp (bij Arnhem) is de locatie Arnhemsestraatweg gevestigd. 
Een woon locatie en trainingshuis voor 48 mensen met autisme. In het gebouw is ook het 
expertise centrum autisme gevestigd. Er wordt samengewerkt met diverse partijen om 
mensen met autisme verder te helpen in hun ontwikkeling.

Het gebouw bestaat uit twee delen. Een gedeelte met appartementen, daar vindt 24-uurs 
begeleiding plaats. Het andere deel is een trainingshuis, hier leer je om zelfstandig te wonen. 

De Arnhemsestraatweg ligt nabij natuurgebied de Posbank en op loop afstand 
van diverse winkels, de bibliotheek, bushalte en het NS station.



Arnhemsestraatweg

Arnhemsestraatweg 5 en 7, 6881 NA Velp

088-377 98 58

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

www.siza.nl

Werkwijze

We bespreken samen welke ondersteuning je nodig hebt en vanuit daar gaan we op zoek naar 
de oplossing die bij jou past. Het trainingsprogramma duurt maximaal twee jaar. Samen met 
je regiebegeleider – een expert op het gebied van autisme – worden je leer wensen nauwkeurig 
in kaart gebracht.  Na die twee jaar kun je wellicht doorstromen naar een woning in een wijk, 
eventueel met ondersteuning aan huis.

Specialisatie 

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met autisme. Dit betekent dat onze 
medewerkers hierin zijn geschoold en wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 
We werken samen met diverse specialistische organisaties. Zo kunnen we je optimaal 
begeleiden en ondersteunen.

Het team

Het team bestaat  uit een vaste kern van deskundige begeleiders. Als je hier komt wonen, krijg 
je een regiebegeleider waarmee jij jouw zorgvraag bespreekt. Samen gaan jullie op zoek naar 
mogelijkheden om jouw leven zo in te richten zoals jij dat wilt. Wanneer gewenst kan de 
deskundigheid van andere specialisten worden gevraagd.
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