
Weissenbruchstraat 
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 locatie Weissenbruchstraat bestaat uit 2 grote nieuwbouwwoningen in jaren ’30-stijl 
en ligt in de rustige wijk Sterrenberg in Arnhem-Noord. Diverse winkels en de bushalte zijn 
op loopafstand. Iedere cliënt woont in een eigen appartement. De meeste bewoners hebben 
(niet-)aangeboren hersenletsel. Zij leiden zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven. 

De Weissenbruchstraat is een trainingshuis. Een team van medewerkers ondersteunt je op 
alle levensgebieden. Dat gebeurt vooral op afspraak. Daarbij voer je zelf de regie over je eigen 
leven. Als je hier komt wonen, stel je samen met je regiebegeleider vast wat je wilt leren. 
Je werkt bijvoorbeeld aan vergroting van je zelfredzaamheid en netwerk, verantwoordelijk-
heid nemen en keuzes maken. Ook kijken we met jou naar de mogelijkheden voor werk 
of een andere invulling van je dag. Met als uiteindelijk doel: zelfstandig wonen, 
eventueel met ambulante ondersteuning.



Weissenbruchstraat

Weissenbruchstraat 10, 6813 KK Arnhem

088-378 01 69

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

www.siza.nl

Werkwijze

Je maakt samen met je regiebegeleider een plan waarin staat aan welke doelen jij wilt 
werken. Denk daarbij aan dingen die je wilt bereiken in je eigen huis, in relaties, op school 
of op je werk. Samen kijken we welke ondersteuning je daarbij nodig hebt en van wie.

Specialisatie

Er kunnen maximaal 14 mensen (vanaf 18 jaar) met (niet-)aangeboren hersenletsel op de 
Weissenbruchstraat wonen. In elk gebouw 7. ’s Nachts is er geen medewerker aanwezig. 
Bewoners kunnen dan een beroep doen op het avond-, nacht- en weekendteam van 
verpleegkundigen van Siza locatie Het Dorp. Bewoners moeten in staat zijn om in 
noodgevallen zelfstandig het pand te verlaten. 

Het team

De ervaren, gediplomeerde medewerkers zijn opgeleid tot niveau 4. Zij zijn gespecialiseerd 
in de begeleiding van mensen met (niet-)aangeboren hersenletsel en volgen regelmatig 
bijscholingen. Het team werkt samen met een verpleegkundige, participatiecoach, 
trainers/werkbegeleiders en wijkteams. 
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