
Verder komen met Siza

Opdrachtgevers en fi nanciering 

Siza werkt in opdracht van 
(centrum)gemeenten, zorgkantoren, 
zorgverzekeraars en UWV, vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en 
Wet langdurige zorg (Wlz).

Wij denken graag met u mee

Neem vrijblijvend contact met 
ons op voor advies of praktische 
ondersteuning. Zodat we samen 
verschil kunnen maken. 

Wij zijn te bereiken op: 
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl
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Gespecialiseerde ondersteuning 
in het sociaal domein

‘Verder komen, dat begint met 
het aangaan van de uitdaging 
en het verleggen van grenzen.’



Wij zijn er voor
kinderen, jongeren, volwassenen, 
gezinnen, mantelzorgers en verwanten 
die te maken hebben met een: 

> licht verstandelijke beperking 
> stoornis in het autistisch spectrum 
> matig tot ernstige verstandelijke 

beperking, mogelijk in combinatie 
met gedragsproblematiek

> lichamelijke beperking, mogelijk in 
combinatie met andere 

 problematiek
> niet aangeboren hersenletsel, 

waaronder progressief neurologische 
aandoeningen

Wij zijn er wanneer
specialistische ondersteuning nodig is, 
bijvoorbeeld als: 

> zelfstandig leven in de samenleving 
voor iemand niet vanzelfsprekend is.

> iemand zich kan ontwikkelen door 
 te werken.
> er geen of een beperkt sociaal 

netwerk is.
> er meerdere vraagstukken in het 

gezin samenkomen.
> de partner of het gezin overbelast 

raakt.
> jonge of aanstaande moeders 

nog niet voorbereid zijn op het 
ouderschap.

Wij ondersteunen
bij het organiseren van iemands leven. 
Met een combinatie van behandeling 
en begeleiding werken we in een korte 
en intensieve periode aan persoonlijke 
doelen, waarbij we: 

> aanspreken op mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden.

> alle levensdomeinen betrekken, zoals 
wonen, leren/werken en sociale 
contacten.

> kijken naar het ‘systeem’, waaronder 
gezin, familie, vrienden, buren en/of 
collega’s.

> een toekomstgericht plan maken. 
> samenwerken met anderen. Wij 

doen niet meer dan nodig is, maar 
sluiten aan op maatschappelijke 
initiatieven en maken gebruik van 
bestaande infrastructuur.

> technologische middelen zoals 
beeldbellen inzetten.

Wij bieden
zoveel mogelijk in of dichtbij de eigen 
woonomgeving: 

> diagnostiek en vraagverduidelijking
> respijtzorg in de vorm van 

dagopvang en logeren
> specialistische individuele 

behandeling en begeleiding
> beschermd wonen 

Verder komen met Siza

Verder komen, dat begint met het aangaan van de uitdaging en het verleggen
van grenzen. Een eerste stap, hoe klein of groot deze ook is, maakt een wereld
van verschil.
 
Een stap zetten klinkt heel gewoon, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor wie een 
netwerk of reguliere ondersteuning nog niet voldoende is om een zelfstandig 
leven  te kunnen leiden, is Siza er om perspectief te bieden.
 
Met kennis van de beperking, onderzoeken we met mensen waar hun talenten 
en mogelijkheden liggen. We ondersteunen bij het opdoen van nieuwe 
ervaringen. Dat leidt tot het ontdekken van kracht, vertrouwen en trots. 
Dat maakt een wereld van verschil. 

Gespecialiseerde ondersteuning in 
het sociaal domein

In alle ondersteuningsvormen werken 
we aan perspectief in de vorm van 
leren of werken. 

Voor jeugd en gezin bieden wij: 

> praktische gezinsondersteuning
> opvoedkundige ondersteuning
> intensieve ambulante 

gezinsondersteuning
> BSO en BSO+
> logeren en deeltijd wonen
> ondersteuning voor moeder & kind 
> zorg binnen onderwijs

Ons specialistisch behandelaanbod
kan onderdeel zijn van de onder-
steuning, maar ook zonder verwijzing 
of beschikking kan iemand gebruik-
maken van dit aanbod. We bieden: 

> gedragstherapie
> logopedie
> ergotherapie
> vaktherapie
> arts voor verstandelijk 

gehandicapten (AVG)

> gewichtsbeheersing
> zindelijksheidstraining (in samen-

werking met Rijnstate)
> pijnpoli
> slaappoli
> afasietraining

Samen met
deze partijen maken wij een wereld 
van verschil: 

> gemeenten
> sociale wijkteams
> collega zorgaanbieders
> ziekenhuizen
> revalidatiecentra
> welzijnsorganisaties
> ondernemers 
> vrijwilligersorganisaties
> UWV
> regulier en speciaal onderwijs
> (sport)verenigingen

Voor onze dienstverlening aan 
mensen met niet aangeboren 
hersenletsel zijn wij aangesloten bij 
het samen werkingsverband Hersenz. 

‘Een eerste stap, 
hoe klein of groot ook, 
maakt een wereld van verschil.’


