
Hartenkoning 15 
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 15 wonen mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en 
moeilijk verstaanbaar gedrag. De groep bestaat op dit moment uit acht mannen en twee 
vrouwen. Je krijgt de ruimte voor groei en ontwikkeling en je hebt de mogelijkheid om je 
eigen leven zoveel mogelijk zelf in te richten. Een voorbeeld hiervan is dat de bewoners zelf 
een bijdrage mogen leveren aan de inrichting van de woning en de tuin. 

Hartenkoning 15 ligt op ’s Koonings Jaght, een beschut park midden in de natuur, op tien 
kilometer van het centrum van Arnhem. Er is weinig verkeer op het park, waardoor je er 
zo zelfstandig mogelijk kunt wandelen of fi etsen. Op het park zijn er verschillende woon- 
en dagbestedingslocaties en is er een zwembad, sporthal, belevenis, boerderij en een 
mini-camping.



Hartenkoning 15

Hartenkoning 15, 6816 TK Arnhem

088-377 92 64

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

www.siza.nl

Werkwijze

De benadering van bewoners is ondersteunend en cliëntgericht. De wens van de bewoner en 
persoonlijke ontplooiing is leidend in de dagelijkse begeleiding.

Specialisatie

De doelgroep op Hartenkoning 15 bestaat voornamelijk uit mensen met een matig of ernstig 
verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. De leeftijd varieert van 29 tot 58 jaar. 

Het team

Het team bestaat uit negen begeleiders. De samenstelling van het team wordt gekenmerkt door 
stabiliteit, continuïteit en ervaring. Wij zijn ervan overtuigd dat het opbouwen van een goede 
cliëntrelatie wordt gevormd door vertrouwen van de bewoner in de begeleiding. Het creëren van 
vertrouwen is een langdurig proces dat tijd nodig heeft.

Je hebt je eigen regiebegeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. Bijvoorbeeld 
bij vragen over zorg en begeleiding. De regiebegeleider onderhoudt ook het contact met jouw 
behandelaars, familie en dagbesteding. Als het nodig is, schakelen we andere specialisten in.
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