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

Ambulante activiteiten
Prinses Beatrixlaan 16
2285 VZ Rijswijk
T 070 322 22 46
E ambulanteactiviteiten@middin.nl

Ambulante
Activiteiten
De dienst Ambulante Activiteiten van Middin is er voor (jong)volwassen

cliënten van alle niveaus en doelgroepen. Als je je aanmeldt bij

Ambulante Activiteiten helpt een activiteitenbegeleider jou bij het vinden

van geschikte, passende activiteiten thuis of in je woonomgeving. Dit kan

van alles zijn. Je kunt iets creatiefs gaan doen of iets sportiefs, maar je

kunt ook iets nieuws leren. Je kunt alléén iets gaan doen met een

begeleider of in een groep met andere mensen. Je kiest zélf wat je wil

doen en wat je doelen zijn. In de maatschappij of thuis.



www.middin.nlwww.middin.nl

“Zelf keuzes maken
en vaardigheden
ontwikkelen”

Je eigen keuzes maken
Je wilt zelf keuzes maken en zelf vaardigheden ontwikkelen. Dat is belangrijk voor ieder mens, ook voor iemand

met een beperking. Naast de dagelijkse begeleiding heb je misschien behoefte aan aanvullende activiteiten.

Bezigheden die een toegevoegde waarde hebben aan de kwaliteit van jouw leven.

"Op zoek naar
passende activiteiten
zoals schilderen of
zwemmen"

Als je 18 jaar of ouder bent, kan
Ambulante Activiteiten je ondersteuning
bieden bij het vinden van een plezierige en
zinvolle activiteiten. We zijn er voor
iedereen. Het maakt niet uit welk niveau je
hebt of welke beperking. We kunnen je een
tijdje ondersteunen of voor een langere
tijd. Bij ambulante activiteiten staat jouw
vraag centraal. Je vaste activiteiten-
begeleid(st)er weet wat je kunt en wat je
beperkingen zijn. Hij of zij kan je
ondersteunen om je doelen te bereiken.
 
Veelzijdige activiteiten
Alle mensen zijn verschillend. We hebben
allemaal verschillende wensen en
behoeftes. De bezigheden die Ambulante
Activiteiten aanbiedt zijn dan ook zeer
veelzijdig.
Zo kun je denken aan  creatieve activiteiten
(bijvoorbeeld mozaïeken, schilderen,
naaien of borduren); huishoudelijke
activiteiten (bijvoorbeeld bakken, koken,
kleding wassen of strijken); sport-
activiteiten (bijvoorbeeld zwemmen,
fietsen of wandelen).

Maar ook activiteiten buiten de deur
(boodschappen doen, winkelen, reizen met
openbaar vervoer of museumbezoek).
Bovendien zoeken we samen naar
passende activiteiten binnen de clusters
van Werk & Activiteiten binnen locaties en
diensten van Middin. En natuurlijk zoeken
we ook passende activiteiten buiten
Middin, bijvoorbeeld in een buurthuis, club
of vereniging.
 
Samenwerking
De dienst Ambulante Activiteiten houdt
contact met medewerkers van woonvoor-
zieningen, activiteitencentrum, ouders en
verwanten, consulenten van MEE en
zorgbemiddelaars van het CLIC. We

werken samen om jouw doelen na te
streven en om je de begeleiding te bieden
die je nodig hebt.
 
› Ambulante activiteitenbegeleiding thuis

of in de directe woonomgeving
 
› Voor volwassenen vanaf 18 jaar
 
› Voor alle niveaus en doelgroepen
 
› Veelzijdige activiteiten op creatief,

sportief en educatief gebied
 
› Individueel of in groepsverband
 
› De vraag van de cliënt staat centraal
 
› Samenwerking met ouders/verwanten,

MEE, CLIC, woonvoorziening/thuis


