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Locatie Binnenklingen 15
Binnenklingen 15
2554 BV Den Haag
T  070 447 0 5 58
E  binnenklingen15@middin.nl

Binnenklingen 15
In de directe omgeving van de duinen, het strand en de boulevard van

Kijkduin ligt het terrein van Binnenklingen. Het is een beschermde

woonomgeving voor jongeren en volwassenen met een matig tot ernstige

verstandelijke beperking en soms bijkomende problematiek zoals

autisme. Binnenklingen 15 is één van de veertien woningen op het terrein.

Er wonen jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30 jaar. Zij vertonen

moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij krijgen dan ook 24 uur per dag onder-

steuning en verzorging. Op het terrein van de locatie is een activiteiten-

centrum. Het nabijgelegen strand, het Westduinpark en park Ockenburgh

in de buurt maken dat Binnenklingen voor alle bewoners een fijne plek is

om te leven. Op het terrein van de locatie is een activiteitencentrum.

Winkels op 5 minuten
loopafstand

Openbaar vervoer op 3
minuten loopafstand

De locatie is rolstoel
toegankelijk
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“De jongeren krijgen
veel persoonlijke
aandacht”

Mooi wonen op Binnenklingen 15
Wonen, dagbesteding en activiteiten: dat kan allemaal op locatie Binnenklingen. De jongeren van Binnenklingen

15 krijgen daar zeer intensieve ondersteuning bij, 24 uur per dag. De locatie is prachtig gelegen, met aan de ene

kant de zee en aan de andere kant veel groen.

"Activiteiten gericht
op structuur en
ontwikkeling"

Binnenklingen 15 is één van de veertien
woningen op het terrein. De acht bewoners
hebben allemaal hun eigen kamer. Daar-
naast is er een gezamenlijke woonkamer
en een keuken. De woning is gelijkvloers.
De begeleiding is dagelijks van 07.00 tot
22.00 uur aanwezig om de cliënten te
ondersteunen. Een nachtdienstmede-
werker luistert via apparatuur ’s nachts
mee en is indien nodig snel ter plaatse.
Ook specialisten, zoals artsen, paramedici
en gedragsdeskundigen zijn regelmatig op
de woning aanwezig of oproepbaar.
 
Bewegen en rust
Na de ochtendrituelen van persoonlijke
verzorging en ontbijt, begint het dagpro-
gramma van de jongere. Dit programma is
individueel op het niveau van de persoon
afgestemd. Er is sprake van een vaste
structuur. Zo worden zij bijvoorbeeld
betrokken bij huishoudelijke werkzaam-
heden. Actieve handelingen wisselen we af
met passievere bezigheden. Alle cliënten
maken gebruik van dagbesteding binnen
Middin. Activiteiten waarbij beweging een

rol speelt, zoals wandelen, gymmen, naar
de winkel gaan of zwemmen, wisselen we
af met momenten van rust. Daarmee
ontwikkelt de jongere steeds nieuwe
vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied
van zijn motoriek, communiceren en
gedrag. Deze vaardigheden zijn erop
gericht dat de cliënt steeds zelfstandiger
kan worden. De begeleiding kijkt daarbij
steeds naar de individuele ontwikkelings-
mogelijkheden en kwaliteiten van de
jongere.
 
Samenwerking
Locatie Binnenklingen 15 werkt intensief
samen met ouders en de andere leden van
het gezin. De wensen van de jongere zelf
en van zijn ouders/het gezin zijn
uitgangspunt van de ondersteuning. De

begeleiders en het gezin maken samen
afspraken over de dagelijkse zorg, de
persoonlijke hygiëne en de doelen waaraan
gewerkt wordt. Daarbij kijken ze wat de
begeleiding kan bieden en wat het gezin
wil en kan betekenen.
Ook eventuele andere mensen die van
betekenis zijn voor de jongere, kunnen
hierbij betrokken worden.
 
› Voor jongeren en jong volwassenen met

een matige tot ernstige verstandelijke
beperking en/of autisme

 
› Zeer intensieve ondersteuning
 
› Activiteitencentrum vlakbij
 
› Individueel dagprogramma
 
› Mooie omgeving


