
De Schans – wonen en logeren 
voor kinderen en jongeren   
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?

Heeft je kind een beperking, dan kan er in het dagelijks leven van je gezin veel tijd en 
aandacht gaan naar de zorg en ondersteuning. Wanneer de zorg te intensief wordt, kan je 
kind gaan wonen of logeren in een gespecialiseerde woonomgeving. Om zelf weer ‘op adem 
komen’ en meer tijd aan de rest van het gezin te kunnen besteden. 

Op de Schans – een voormalig klooster in Tilburg Noord – kunnen kinderen en jongeren van 
0 tot 25 jaar met een lichamelijke of meervoudig beperking of niet-aangeboren hersenletsel 
wonen of logeren. Er is plaats voor vijf vaste bewoners en zeven logees.  

Voor het logeren stemmen we de frequentie en de momenten met jullie af; 
doordeweeks, in de weekenden of in schoolvakanties.



De Schans – wonen en logeren voor kinderen en jongeren 

De Schans 123, 5011 EN Tilburg

088-378 00 02

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

www.siza.nl

Werkwijze
We bieden 24-uurszorg, waarbij we begeleiden en verzorgen. We gaan altijd uit van wat je 
wel kunt. Dat betekent dat we je stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen en alleen om hulp 
te vragen als dat nodig is.
Je hebt een normaal dagritme, waarbij je overdag naar school, dagbesteding of werk gaat. 
In het weekend organiseren we diverse activiteiten rond een thema. 
’s Nachts is er een slaapdienst op de locatie. De slaapdienst wordt ondersteund door de 
technologie van zorg op afstand. De wakende wacht van woonvoorziening de Mahlerstraat 
is op verzoek ook beschikbaar.

De locatie
Als bewoner van De Schans heb je een eigen kamer. Logeer je bij ons, dan proberen we je ieder 
bezoek in dezelfde kamer te laten slapen. 
Er is een grote huiskamer waar we samen eten, drinken, tv kijken of spelen. Ook staan hier 
computers om gebruik van te maken. Achter het gebouw ligt een grote tuin met speeltoestellen. 
De accommodatie beschikt over hulpmiddelen zoals tilliften, tilmatten, hoog/laagbedden en 
bedboxen.

Het team
Je hebt je eigen regiebegeleider. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor jou en jouw ouders. 
Bijvoorbeeld bij vragen over de zorg en begeleiding.
Het team bestaat uit vaste begeleiders en stagiaires. Het team is gespecialiseerd in het 
begeleiden van kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking of 
niet-aangeboren hersenletsel. 
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