
Haverweg 
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 op een manier die bij jou past. Zodat jij zo zelfstandig 
mogelijk kunt wonen en kunt meedoen in de samenleving.    

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?
Op de Haverweg wonen 13 mensen, verdeeld over twee groepen. De ene groep bestaat uit 
6 mensen met een verstandelijke beperking. Zij gaan overdag naar dagbesteding buitenshuis. 
De andere groep bestaat uit 7 mensen met een matig of ernstig verstandelijk beperking. Zij 
hebben dagbesteding aan huis.

Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer met badkamer. Daarnaast is er een algemene 
(snoezel)badkamer met bad. Beide groepen hebben een gemeenschappelijke woonkamer 
waar sfeer, huiselijkheid, geborgenheid en beleving centraal staan. Er valt van alles te 
proeven, ruiken, voelen, horen en zien. Zo gebruiken we regelmatig materiaal zoals 
knuffelkussens, lichtzuilen en andere vormen van technologie. Beide groepen hebben 
een buitenplaats of tuin waarin zij veilig kunnen spelen, ontspannen en genieten. 

De Haverweg ligt in het dorpshart van Rheden, naast het medisch centrum. 
De dierenboerderij en winkels zijn op loopafstand. De Haverweg is bereikbaar 
met de trein, en nabij het mooie natuurgebied De Posbank. 



Haverweg

Haverweg 57, 6991 BR Rheden

088 377 98 10

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

www.siza.nl

Werkwijze
Haverweg biedt dagelijks een combinatie van aandacht, ondersteuning, sfeer, geborgenheid, 
activering en beleving. We werken sensorisch en zintuigprikkelend en kijken hierbij naar de 
individuele behoeften van de bewoner.

Specialisatie
Haverweg is een woonlocatie voor mensen met bijvoorbeeld een ernstig meervoudige 
beperking of een matig verstandelijke beperking. Soms in combinatie met autisme of een 
andere beperking.

Het team
Het team bestaat uit 15 mensen met verschillende disciplines en functies. Zoals begeleiders, 
verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, gastvrouwen, vrijwilligers en stagiaires.

De begeleiding heeft ervaring met autisme, epilepsie, verpleegtechnische handelingen en het 
inspelen op non-verbale communicatie en signalen.

Je hebt een eigen regiebegeleider. Hij of zij is aanspreekpunt voor jou en je familie. Bijvoorbeeld 
bij vragen over de zorg en de begeleiding. Jouw regiebegeleider wordt ondersteund door een 
regiebehandelaar en de woonbegeleiders. Als het nodig is, schakelen we andere specialisten 
in zoals een AVG-arts, fysiotherapeut of ergotherapeut.


