
Hartenkoning 22 
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 22 is een woning voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners 
hebben complexe zorgvragen en behoefte aan intensieve begeleiding. De woning bestaat uit 
twee delen. Aan de ene kant wonen vijf mensen en aan de andere kant zeven. De bewoners 
zijn mannen van 27 tot 64 jaar.
 
Hartenkoning 22 ligt op ’s Koonings Jaght, een beschut park midden in de natuur, op tien 
kilometer van het centrum van Arnhem. Op het park zijn er verschillende woon- en 
dagbestedingslocaties en is er een zwembad, sporthal, belevenis, boerderij en een 
mini-camping. ’s Koonings Jaght is goed bereikbaar met de taxi en het openbaar vervoer.



Hartenkoning 22

Hartenkoning 22, 6816 TK  Arnhem

088-377 92 77

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

www.siza.nl

Werkwijze

We geven duidelijkheid, structuur en veiligheid. We gaan uit van jouw zorgvraag en houden 
rekening met je woonwensen. Sfeer is belangrijk in deze woongroep.

Specialisatie

De medewerkers van het team zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een 
intensieve begeleidingsvraag en gedragsproblemen.

Het team

Het team bestaat uit negen vaste medewerkers, onder wie één leerling. 

Je hebt je eigen regiebegeleider. Dit is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. 
Bijvoorbeeld bij vragen over zorg en begeleiding. De regiebegeleiders vormen samen met 
verpleegkundigen en begeleiders het team. 

Alle teamleden zijn goed geschoold en volgen regelmatig trainingen en cursussen. Zo kunnen 
we nog beter inspelen op jouw zorgvraag. 
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