
Hartenkoning 18 
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?

Hartenkoning 18 is een woning voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en 
moeilijk verstaanbaar gedrag. De woning beschikt over tien slaapkamers en een gezamenlijke 
woonkamer. Over de hele lengte van de woning ligt een prachtig aangelegde tuin, voorzien 
van beplanting, zitjes, schommels en een grote trampoline. Achter de woning is een prachtige 
boomgaard met verschillende fruitbomen. Vanuit de woning loop je direct het bos en de 
naastgelegen heidevelden van de Veluwe in.

Hartenkoning 18 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 en een mini-camping.



Hartenkoning 18

Hartenkoning 18, 6816 TK Arnhem

088-377 92 69

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

www.siza.nl

Werkwijze

We vinden het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Iedere begeleider investeert in de 
relatie met jou, aangepast op jouw ontwikkelingsleeftijd. Op deze manier hopen we dat jij 
je veilig en begrepen voelt en dat je (zelf)vertrouwen krijgt, zodat je kunt groeien.

We denken in mogelijkheden, voor een zo gewoon mogelijk leven, met jouw geluk als 
uitgangspunt.

Specialisatie

Op de woning van Hartenkoning 18 wonen tien mensen met een ernstig verstandelijke 
beperking, in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Alle cliënten hebben een intensieve zorgvraag 
of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Het team

Het team bestaat uit enthousiaste, ervaren, zelfstandige en stabiele medewerkers. 

Je hebt een eigen contactpersoon. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. 
Bijvoorbeeld bij vragen over de zorg en de begeleiding. 
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