
Huize Johanna 
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?

Huize Johanna staat in het oude gedeelte van Dieren, op loopafstand van het centrum en 
het openbaar vervoer. Er wonen mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking, 
niet-aangeboren hersenletsel of een ernstige meervoudige beperking.

In Huize Johanna zijn drie woongroepen voor verschillende doelgroepen. In één groep 
krijg je extra ondersteuning. In totaal wonen er achttien mensen en er is één logeerplek. 
Tegenover Huize Johanna staan drie dependances. Hier wonen in totaal zes mensen.



Huize Johanna

Vingerhoed 46, 6953 BW  Dieren

088-377 88 40

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

www.siza.nl

Werkwijze

We bespreken met jou en je familie welke ondersteuning je nodig hebt. Samen zoeken we 
naar manieren om jouw ontwikkeling te ondersteunen. We vertalen jouw vraag in praktische 
doelen waar we samen aan werken. We denken daarbij in mogelijkheden, zodat jij de 
begeleiding krijgt die het beste bij jou past.

Specialisatie

In Huize Johanna wonen mensen van 33 tot 83 jaar. De begeleiders zijn gespecialiseerd in het 
werken met mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren 
hersenletsel of een ernstige meervoudige beperking.

Het team

Het team bestaat uit elf begeleiders. Waar nodig schakelen we andere specialisten in, zoals een 
fysiotherapeut of logopedist.
 
Als je in Huize Johanna komt wonen, krijg je een regiebegeleider en een regiebehandelaar. 
De regiebegeleider is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie. Bijvoorbeeld bij vragen 
over zorg en begeleiding.
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