
AC de Vuurplaats 
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 onders teunen 
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?

AC de Vuurplaats is een dagbestedingslocatie op het terrein van ’s Koonings Jaght. 
De locatie is op zo een wijze beschermd, dat het cliënten de kans geeft om zelfstandig over 
het terrein te bewegen. 
Er zijn verschillende voorzieningen waar de cliënten gebruik van kunnen maken. Zoals een 
sporthal, een zwembad en een artsenpost. Daarnaast is de bosrijke omgeving uitstekend 
geschikt voor buitenactiviteiten.

We hebben maximaal 54 plaatsen, verdeeld over 5 groepen. 
Het gebouw is aangepast aan ‘de oudere cliënt’.



AC de Vuurplaats

Hartenkoning 16, 6816 TK Arnhem

088-377 92 97

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

www.siza.nl

Werkwijze

Bij ons staat de individuele hulpvraag van de cliënt centraal. Samen met de cliënt bespreken 
we de doelen en bekijken we de mogelijkheden. In een persoonlijk activiteitenplan houden 
we alles bij. Wanneer er vaardigheden ontbreken of verminderen maken we een plan op maat 
om dit verbeteren.

Specialisatie

De leeftijd van de cliënten is vanaf ongeveer 40 jaar. Wij werken met het Eigen Initiatief Model. 
Dit houdt in dat cliënten, daar waar mogelijk, zelfstandig handelingen uitvoeren en zelf 
keuzes maken, om hun vaardigheden zolang mogelijk te behouden.

Het team

Het team, van 11 personen, heeft veel ervaring met ouderen die een matig tot ernstig 
meervoudige beperking hebben. Iedere cliënt is ingedeeld in een groep met vaste begeleiders, 
zo heb je altijd een vast aanspreekpunt.
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