Activiteitencentrum Rijkerswoerd
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?
Het activiteitencentrum ligt midden in de wijk Rijkerswoerd, direct naast een aantal woonlocaties van Siza. Hierdoor kan begeleiding goed worden afgestemd en is wonen en werken
makkelijk te combineren. Er is een veilige bewegings- en belevingstuin, waar je andere
deelnemers en bewoners kunt ontmoeten.
Een winkelcentrum en het openbaar vervoer zijn in de buurt en op zo’n 10 minuten lopen vind
je Stadsboerderij de Korenmaat.
Wij werken intensief samen met de wijk. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij het veldonderhoud van
de plaatselijke voetbalvereniging of hebben conciërgetaken op school. In het activiteitencentrum
vinden ook activiteiten vanuit de wijk plaats, waar je mogelijk actief aan deel kunt nemen.
Wil je mee doen in de maatschappij, en heb je hierbij ondersteuning nodig?
Of zoek je een veilige omgeving waar specifieke begeleiding gevraagd wordt?
Dan ben je bij het activiteitencentrum Rijkerswoerd aan het juiste adres.
Er zijn genoeg mogelijkheden passend bij de diverse doelgroepen.
Zowel belevingsgroepen als dienstverlenende groepen zijn mogelijk.

We luisteren naar jouw vraag en kijken hoe jij je het beste kan ontwikkelen. Hierbij maken we
gebruik van ieders talent. Daar waar mogelijk verbinden we je aan een maatje waardoor we
het beste in elkaar naar boven halen.

Specialisatie
Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan mensen met een verstandelijke
beperking en/of een autistische stoornis. Onze medewerkers zijn geschoold om jouw vraag
te onderzoeken en op jouw welzijn te letten. Hierdoor kunnen we je optimaal begeleiden en
ondersteunen.

Het team
Iedere groep heeft vaste begeleiders en iedere cliënt heeft een regiebegeleider of contact
persoon, waarmee je jouw begeleidingsvraag bespreekt. Indien gewenst kan de deskundigheid
van andere specialisten, zoals bijvoorbeeld van een gedragskundige of fysiotherapeut worden
ingeschakeld.
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