
HWL De Schaarsberg 
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?

HWL De Schaarsberg is een woning die plaats biedt aan elf kinderen of jongeren met een 
ernstige meervoudige beperking of een verstandelijke beperking. Ze kunnen er wonen, 
logeren of alleen buitenschoolse opvang krijgen.

De Schaarsberg ligt in een rustige buurt en in een bosrijke omgeving. De woning is ruim 
opgezet, met een grote woonkamer en keuken en ruime slaap- en badkamers. Verder heeft 
De Schaarsberg voor en achter de woning een mooie omheinde speelplaats.



HWL De Schaarsberg

Kemperbergerweg 139a, 6916 RP Arnhem

088-377 90 20

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

www.siza.nl

Werkwijze
Je krijgt op De Schaarsberg 24 uur per dag intensieve begeleiding en verzorging, ook als je 
specialistische verpleegkundige zorg nodig hebt. Samen met je ouders of verzorgers stellen 
we een individueel begeleidings- en behandelplan op. Daarin staan de zorg en begeleiding 
die je krijgt en de doelen waar we aan gaan werken.  
Op De Schaarsberg krijg je de rust en de ruimte om op een veilige manier jezelf te zijn en 
jezelf zo goed mogelijk te ontplooien. Daarbij kun je verschillende activiteiten doen, zoals 
snoezelen of andere vormen van sensomotorisch spel. 
We ondersteunen de gesproken taal waar dat kan en nodig is met gebaren of pictogrammen. 

Specialisatie
Het team van De Schaarsberg is gespecialiseerd in werken met kinderen en jongeren met een 
ernstige meervoudige of verstandelijke beperking. De bewoners zijn tussen de 0 en 18 jaar 
oud en hebben een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 3 jaar.

Het team
Het team bestaat uit (regie)begeleiders. Waar nodig schakelen we andere specialisten in, zoals 
een AVG-arts, verpleegkundige gedragskundige. En we werken samen met specialisten zoals 
een logopediste, trainers en werkbegeleiders. 
Op De Schaarsberg heb je je eigen regiebegeleider. Die is het eerste aanspreekpunt voor jou en 
je familie. Bijvoorbeeld bij vragen over zorg en begeleiding. Als je alleen komt logeren of naar 
de buitenschoolse opvang gaat, heb je een eigen contactpersoon. 
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