
Klaproosstraat 
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?

De Klaproosstraat bestaat uit drie woonlagen en telt 24 zelfstandige appartementen en twee 
gemeenschappelijke ruimten. Er wonen jong volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke 
of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een aan autisme verwante 
stoornis.

Je hebt je eigen studio met woon-/slaapkamer, kookgelegenheid, badkamer en ruimte voor 
een wasmachine en droger. Ook heb je je eigen adres, telefoonnummer en 
internetaansluiting. 

De Klaproosstraat is gevestigd in een aparte vleugel van de Rhederhof, een multifunctioneel 
centrum in het centrum van Rheden. Winkels en restaurants zijn om de hoek. Vlak bij de 
Klaproosstraat is een bushalte. Het treinstation is tien minuten lopen.



Klaproosstraat

Klaproosstraat 49, 6991 VL  Rheden

088-378 14 20

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

www.siza.nl

Werkwijze

De begeleiding is gericht op het vergroten van je zelfstandigheid. Je ontwikkelt verschillende 
vaardigheden door deze te trainen. 

Samen met je regiebegeleider maak je een plan waarin jouw ondersteuningsvragen staan en 
de afspraken die we daarover maken. We blijven altijd in gesprek over de ondersteuning.

Specialisatie

Op de Klaproosstraat wonen jonge mensen. Als ze zich inschrijven, zijn ze tussen de 18 en 
30 jaar.

Het team

Het team bestaat uit acht vaste medewerkers: (regie)begeleiders en een huishoudelijk 
ondersteuner. Soms wordt het team aangevuld met stagiairs en leerlingen. 

Het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie is je eigen regiebegeleider. Die zet de grote 
lijnen van je ondersteuning en eventuele behandeling uit. Als je daar vragen over hebt, kun je 
altijd bij je regiebegeleider terecht. 
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