Activiteitencentrum De Wambeek
en Het Knooppunt
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?
Activiteitencentra De Wambeek en Het Knooppunt vind je beiden in Velp (Gld). Vanuit deze
centra biedt Siza in Velp dagbesteding aan mensen met een beperking. Beide locaties zijn
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.
Naast dagbesteding binnen deze twee centra biedt Siza ook op diverse andere locaties in Velp
activiteiten aan. Het betreffen activiteiten in de wijk en binnen verschillende woonlocaties
van Siza.
Op basis van jouw wensen en ontwikkelbehoeftes vinden we een passende daginvulling.
Van jong tot oud, ongeacht de beperking. Bij Siza denken we in mogelijkheden.
We dagen je uit om samen met ons je grenzen te verleggen.
De diverse vormen van dagbesteding bieden wij aan van maandag tot en
met vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.

Er is veel mogelijk. Van activiteiten in een beschutte omgeving, het opdoen van sociale
contacten buitenshuis tot (onbetaald) vrijwilligerswerk.
De activiteiten zijn opgesplitst in drie afdelingen:
• Beleving & ontwikkelingsgericht; zoals muziek, schilderen, beweging en diverse klussen
voor woonlocaties van Siza.
• Wijkgericht werken; zoals textiel, speelstoet, creatief en ict.
• Dienstverlening op locatie; zoals Was en Wijk, Koek & Co, diverse klussen voor woonlocaties
van Siza en belevingsgerichte dienstverlening.

Het team
Het team bestaat uit (assistent-)activiteiten begeleiders, cliëntverzorgers, vrijwilligers en
een teamleider.
Iedere cliënt is gekoppeld aan een regiebegeleider. Deze stelt samen met de cliënt of
cliëntvertegenwoordiger een BBP (begeleiding en behandeling plan) op. Daarin staan
individuele begeleidingsvragen en alle afspraken. Dit plan evalueren we jaarlijks met
alle betrokkenen. Het is de basis voor individuele begeleiding.
Activiteitencentrum De Wambeek en Het Knooppunt
AC De Wambeek, Den Heuvel 72, 6881 VE Velp
AC Het Knooppunt, President Kennedylaan 106, 6883 AX Velp
088-377 97 55 (De Wambeek)
088-377 98 87 (Het Knooppunt)
Voor aanmelding, informatie en advies:
088-3779199
sizaentree@siza.nl
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