
De Buitenplaats 
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?

De Buitenplaats biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. Je kunt er op verschillende 
manieren werken en je verder ontwikkelen. Er is een horeca-afdeling, kaarsenmakerij, 
zeepmakerij, tuinafdeling met kinderboerderij, afdeling die samenwerkt met de SKAR en 
een kunstatelier. Ook kun je vanuit De Buitenplaats aan de slag op werkplekken in de wijk. 

De producten die we op verschillende afdelingen maken, worden verkocht op De Buitenplaats. 
Soms worden er ook spullen in opdracht van winkels of designers gemaakt. Er zijn geregeld 
exposities met de werken uit het kunstatelier en er is een kunstuitleen.
 
De Buitenplaats is gevestigd in een unieke boerderij in de Arnhemse 
nieuwbouwwijk Schuytgraaf. De Buitenplaats heeft een wijkgerichte 
functie en is open voor publiek. Wijkbewoners komen langs voor een 
kopje koffi e, voor de gezelligheid of om iets leuks te kopen. Ook doen 
cliëntmedewerkers soms ondersteunende opdrachten voor 
ondernemers uit de wijk.



De Buitenplaats

Marasingel 19, 6846 DX Arnhem

088-378 01 39

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

www.siza.nl

Werkwijze

Jouw individuele wensen en mogelijkheden staan centraal op De Buitenplaats. Samen met 
je regiebegeleider of participatiecoach ga je op onderzoek uit om te ontdekken welke onder-
steuning je nodig hebt om van betekenis te kunnen zijn, je zo goed mogelijk te ontwikkelen 
én om plezier te hebben in je werk.

Specialisatie

Op De Buitenplaats is iedereen met een indicatie voor dagbesteding of activerend werk van 
harte welkom. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een 
autisme spectrum stoornis, niet-aangeboren hersenletsel, (lichte) verstandelijke of lichamelijke 
beperking of een psychiatrische achtergrond.

Het team

Het team van De Buitenplaats bestaat uit 20 medewerkers. Zij werken altijd op een vaste 
afdeling. Drie medewerkers zijn participatiecoach, zij kunnen je begeleiden naar vrijwilligers werk 
op een passende externe werkplek. Ook kunnen ze je eventueel begeleiden op die werkplek.
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