
Hartenkoning 34 en 36 
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 34 en 36 bestaan uit zes zelfstandige appartementen met allemaal een eigen 
keuken, slaapkamer, badkamer en tuin. De appartementen zijn geschakeld met elkaar maar 
bieden voldoende privacy.

Hartenkoning 34 en 36 liggen 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. ’s Koonings Jaght is goed bereikbaar met de taxi en het openbaar vervoer.



Hartenkoning 34 en 36

Hartenkoning 34 en 36, 6816 TK Arnhem

088-377 92 51

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

www.siza.nl

Werkwijze

Bewoners hebben zelf de regie. We bespreken samen welke ondersteuning je nodig hebt. 
Wat kun je zelf en wat kun je leren? Heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen? 
Welke vorm van begeleiding of behandeling brengt je verder? Dit leggen we vast in het 
begeleiding- en behandelplan. Dit plan evalueren we jaarlijks met alle betrokkenen en is 
de basis voor de begeleiding.

Specialisatie

De diversiteit van de bewoners is groot. Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen vorm van 
ondersteuning nodig. Dit kan variëren van dagelijkse begeleiding tot begeleiding op aanvraag. 
Daarnaast is er 24 uur per dag iemand beschikbaar waar je op terug kunt vallen.

Het team

Het team bestaat uit vier begeleiders en twee vaste invallers. Je hebt een vaste regiebegeleider 
en wanneer gewenst kan de deskundigheid van andere disciplines worden gevraagd. Denk 
bijvoorbeeld aan een orthopedagoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. 
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