
Hartenkoning 14 
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 14 wonen mannen en vrouwen tussen de 30 en 60 jaar met een matig tot 
ernstige verstandelijke beperking. De woning bestaat uit twee delen. Aan elke kant wonen 
zes bewoners. Twee van hen hebben een zelfstandig appartement. 

Hartenkoning 14 staat aan de bosrand van ’s Koonings Jaght, een beschut park midden in 
de natuur, op 10 kilometer van het centrum van Arnhem. Er zijn onder meer een zwembad, 
sporthal, kinderboerderij, natuurspeelplaatsen, een camping, horeca, en verschillende 
woonvoorzieningen en dagbestedingslocaties voor mensen met een beperking. Er is 
bovendien weinig verkeer op het park. Daardoor kunnen bewoners er veilig wandelen of 
fi etsen. ’s Koonings Jaght is goed bereikbaar met de taxi en het openbaar vervoer.



Hartenkoning 14

Hartenkoning 14, 6816 TK Arnhem

026-483 67 81

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

www.siza.nl

Werkwijze

Je krijgt begeleiding en ondersteuning die precies op jouw behoeftes zijn afgestemd. 
De bewoners met een eigen appartement krijgen een-op-eenbegeleiding. En als dat nodig is, 
worden pedagogen, artsen of tandartsen ingeschakeld.

Specialisatie

De begeleiders van Hartenkoning 14 zijn gespecialiseerd in het omgaan met CHARGE 
syndroom, hechtingsproblematiek, doofheid, blindheid, dementie, autisme, psychiatrische 
problematiek, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek.

Het team

Het team bestaat uit veertien vaste (regie)begeleiders, stagiaires en fl exwerkers. Je hebt je eigen 
regiebegeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. Bijvoorbeeld bij vragen 
over zorg en begeleiding.
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