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Cliëntinformatiecentrum (CLIC):
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
T 070 372 12 34
E clic@middin.nl

Activiteitencentrum Waldeck
Billie Holidaystraat 100
2551 WK Den Haag
T 070 3250605
E waldeck@middin.nl

AC Waldeck
Bij de locatie AC Waldeck werken mensen met een lichamelijke en/of

verstandelijke geestelijke beperking. Door hun werk vergroten de cliënten

hun vaardigheden. Zo ontwikkelen ze zich en hebben ze de mogelijkheid

een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De werkzaamheden zijn

divers: van het repareren van computers tot productiewerk, en van het

leveren van diensten aan zorg- en welzijnsorganisaties tot het maken van

producten voor de Middin-cadeauwinkels.

Winkels op 8 minuten
loopafstand

Openbaar vervoer op
loopafstand

De locatie is
rolstoeltoegankelijk en
voorzien van aangepaste
toiletten en tilvoorzieningen
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“Hier kan iedereen
het werk doen dat bij
hem past”

Werken aan je vaardigheden
Bij activiteitencentrum Waldeck werken mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of met

niet-aangeboren hersenletsel. Indien nodig, zijn er hulpmiddelen of werkaanpassingen mogelijk. Op die manier

kan iedereen het werk doen waarin hij of zij zich het beste kan ontwikkelen.

“We zijn betrokken
bij de wijk”

De locatie heeft vier afdelingen. De
cliënten werken er onder begeleiding aan
uiteenlopende activiteiten, al naar gelang
hun mogelijkheden. Ons doel is om iedere
cliënt te stimuleren om zijn vaardigheden
te ontwikkelen. Deze vaardigheden worden
vooral ingezet binnen de wijk om zo ieders
sociale rol en netwerk te vergroten. We
streven ernaar om cliënten te laten
doorstromen naar andere locaties van
Middin, of naar organisaties of bedrijven.
 
Ontwikkelen en beleven
Op deze afdeling werken cliënten met een
ernstige verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Voor hen is basisveiligheid
belangrijk. Hier kunnen zij zich ontwikkelen
en deelnemen aan de maatschappij. Het
uitgangspunt is om hen te betrekken bij de
omgeving en hen de werkactiviteiten te
laten meebeleven.
 
Werkplaats
Bij Werkplaats doen de cliënten
dienstverlenend en productiewerk.
 

Ze werken aan wisselende projecten in
opdracht van bedrijven. Daarnaast werken
ze voor zorg- en welzijnsinstellingen en
instellingen in de wijk. Ze halen bijvoor-
beeld papier op bij een voetbalvereniging,
bezorgen folders voor bedrijven, of maken
post verzendklaar. Anderen zijn actief in de
huishoudelijke dienst van de locatie of van
organisaties in de wijk.
 
PCenter
Hier voeren cliënten verschillende werk-
zaamheden rondom computers uit en
ontwikkelen ze de bijbehorende vaardig-
heden. Ze installeren software en
repareren computers voor bedrijven,
bewoners van de wijk of andere locaties
van Middin. Ook sorteren ze computer-
onderdelen voor recycling. Daarnaast
digitaliseren ze video’s en dupliceren ze
DVD’s en CD’s.

Werken en beleven
Bij deze afdeling maken cliënten
producten, zoals kaarsen of cadeaus van
hout en textiel. Deze worden op bestelling
voor bedrijven vervaardigd. Ook worden er
veel producten gemaakt voor de Zinderin-
winkels van Middin. Het activiteiten-
centrum heeft zelf ook een verkooppunt
voor deze artikelen.
 
› Vergroten van vaardigheden
 
› Wisselwerking met de wijk
 
› Groot aanbod aan diverse

werkzaamheden


