
Scheperweg 
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 Scheperweg is een woonlocatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 
De locatie bestaat uit achttien appartementen en staat in Het Dorp, in een groene omgeving 
aan de westrand van Arnhem. 

Je hebt een eigen appartement, meestal met een tuin. Daarnaast kun je gebruikmaken van 
de gezamenlijke ruimte. Bijvoorbeeld om samen met andere bewoners koffi e te drinken of 
te eten. 

Wij vinden het belangrijk dat je zo zelfstandig mogelijk jouw leven leidt, bijvoorbeeld als het 
gaat om je daginvulling. Daarom zijn er op het terrein van Het Dorp verschillende 
mogelijkheden om hier actief en naar vermogen aan te werken. Ook kan een 
participatiecoach samen met jou kijken naar de mogelijkheden buiten 
Het Dorp.  

Het Dorp ligt vlakbij de winkels en de binnenstad van Arnhem. 
De bereikbaarheid van de locatie is goed. Tegenover Het Dorp is een 
bushalte en er is voldoende parkeergelegenheid.



Scheperweg

Scheperweg 9a, 6813 BC Arnhem

088-377 95 48

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

www.siza.nl

Werkwijze

Jouw zorg- en begeleidingsvraag is leidend voor de ondersteuning. Samen met je regie-
begeleider onderzoek je de mogelijkheden om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. 
Afspraken daarover leggen we vast in een plan.

Specialisatie

De medewerkers van de Scheperweg zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast is specialistische verpleegkundige zorg op deze 
locatie ook mogelijk.

Het team

Het team bestaat uit een teamleider, (regie)begeleiders en een verpleegkundige. 

U heeft uw eigen regiebegeleider. Die is het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. 
Bijvoorbeeld bij vragen over zorg en begeleiding.
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