
Hartenkoning 26 
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?

Op Hartenkoning 26 wonen dertien mensen met een matige tot ernstige verstandelijke 
beperking.  

De bewoners vormen twee woongroepen die gebruikmaken van een eigen woonkamer, 
keuken en twee badkamers. Iedere bewoner heeft een eigen zit-/ slaapkamer. De woning 
heeft twee zit-/slaapkamers met eigen sanitair. Rond de woning ligt een grote tuin.

Hartenkoning 26 staat op ’s Koonings Jaght; een beschut park in de natuur, tien kilometer 
van het centrum van Arnhem. Er is weinig verkeer op het park, waardoor je er zelfstandig 
kunt wandelen of fi etsen. Er bevinden op het park verschillende woon- en dagbestedings-
locaties en er is een zwembad, sporthal, boerderij, mini-camping en de Belevenis. 
’s Koonings Jaght is goed bereikbaar met de taxi en het openbaar vervoer.



Hartenkoning 26

Hartenkoning 26, 6816 TK Arnhem

088-377 92 83

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

www.siza.nl

Werkwijze

De bewoners van Hartenkoning 26 hebben verschillende zorg- en begeleidingsvragen. Je krijgt 
ondersteuning op maat. De afspraken over jouw begeleiding en behandeling leggen we vast 
in je eigen plan. We bespreken regelmatig met jou en/of jouw vertegenwoordiger(s) of deze 
afspraken nog aansluiten bij jouw behoeftes. 

In onze ondersteuning kijken we goed naar jou, jouw gedrag en welke begeleiding daar bij 
past. Dat bespreken we in het team, zodat we jou goed leren kennen.

Het team

Het team bestaat uit tien vaste (regie)begeleiders. Daarnaast schakelen we waar nodig andere 
specialisten in, zoals een AVG-arts, fysiotherapeut of gedragskundige. 

De medewerkers van Hartenkoning 26 zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen 
van mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, autisme en moeilijk 
verstaanbaar gedrag.

In het team heb jij je eigen regiebegeleider en regiebehandelaar. Dit zijn de eerste 
aanspreekpunten voor jou en/ of jouw vertegenwoordiger(s). Bijvoorbeeld bij vragen over de 
zorg, begeleiding en behandeling.
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