
Werkplaats Dienstverlening 
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?

Werkplaats Dienstverlening is een beschutte leerwerkplek voor mensen die willen leren en werken 
in de dienstverlening. Je gaat aan de slag op het park, in de gebouwen of in de werkplaats. 
Bijvoorbeeld met parkonderhoud, kleine verhuizingen, ophalen van het grofvuil of wassen 
en strijken. 

Werkplaats Dienstverlening biedt arbeidsmatige dagbesteding volgens de opzet van een 
regulier bedrijf. We werken resultaatgericht, zodat je leert omgaan met taken en 
verantwoordelijkheden. Daarbij is het belangrijk dat je positieve werkervaringen opdoet. 
Je ontdekt wat je mogelijkheden zijn en ontwikkelt je zo veel als mogelijk. Dat kan betekenen 
dat je steeds beter wordt in je werk. Of dat je toewerkt naar een stage of betaalde baan in 
de dienstverlening. 

De werkplaats staat op ’s Koonings Jaght, een beschut park midden in de 
natuur, op 10 kilometer van het centrum van Arnhem. Er zijn onder meer 
een zwembad, sporthal, kinderboerderij, natuurspeelplaatsen, een 
camping, horeca en verschillende woonvoorzieningen en dagbestedings-
locaties voor mensen met een beperking. ’s Koonings Jaght is goed 
bereikbaar met de taxi en het openbaar vervoer.



Werkplaats Dienstverlening

Hartenkoning 23, 6816 TK  Arnhem

06-10 37 17 67, Contactpersoon Yolanda Hellegers

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

www.siza.nl

Werkwijze

Je maakt een eigen trajectplan met jouw persoonlijke doelen op de werkplek. Wij ondersteunen 
je hierbij. Je leert nieuwe vak- en werknemersvaardigheden, ontwikkelt jezelf en vergroot je 
zelfredzaamheid. 

Specialisatie

Werkplaats Dienstverlening is er voor mensen met een beperking en een afstand tot de 
arbeidsmarkt. We zijn er ook voor mensen met psychiatrische aandoeningen, niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs en 
andere mensen die baat hebben bij het leren in een beschutte omgeving. 

We bieden arbeidstraining waarbij je branche-erkende (deel)certifi caten kunt behalen of je 
portfolio opbouwen.

Het team

Het team bestaat uit een medewerker die je het vak leert en een begeleider die je helpt je 
leerdoelen te behalen. Je krijgt een vast contactpersoon. Samen praten jullie over jouw 
begeleidingsvragen en leerwensen.
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