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Binnenklingen
55
Binnenklingen 55 is één van de zeventien woningen op locatie

Binnenklingen. Het terrein is een beschermde woonomgeving voor

jongeren en volwassenen die van de begeleiders 24 uur per dag

ondersteuning en in verzorging krijgen. Op Binnenklingen 55 wonen

volwassen cliënten met een ernstige meervoudige beperking, die zeer

intensieve ondersteuning nodig hebben. Er is een activiteitencentrum op

het terrein en in de directe omgeving liggen de duinen, het strand en de

boulevard van Kijkduin.

Winkels op 5 minuten
loopafstand

Openbaar vervoer op 3
minuten loopafstand

De locatie is rolstoel
toegankelijk

mailto:binnenklingen55@middin.nl
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Je veilig voelen en
plezier hebben

Voor alle bewoners een zee
van ruimte
Wonen, dagbesteding en activiteiten: dat kan allemaal op locatie Binnenklingen. De bewoners van

Binnenklingen 55 krijgen daar zeer intensieve ondersteuning en verzorging bij, 24 uur per dag. De locatie is

prachtig gelegen, met aan de ene kant de zee en aan de andere kant veel groen.

Binnenklingen 55 is één van de zeventien
woningen op het terrein van Binnen-
klingen. Iedere bewoner heeft een zeer
ruime kamer met eigen badkamer. In de
sfeervolle woonkamer eten zij met elkaar
of doen een belevingsgerichte activiteit.
Overdag is er begeleiding op de woning
aanwezig en ’s nachts is er een wakende
begeleider die snel bij de cliënt kan zijn
wanneer dat nodig is.
 
In nauw overleg met de ouders/verwanten
luisteren de begeleiders goed naar de
vraag van de cliënt. Wat heeft hij of zij
nodig om zich veilig te voelen, plezier te
hebben en trots op te kunnen zijn? Om het
dagelijks leven zo overzichtelijk mogelijk te
houden heeft iedere cliënt een passend
dagprogramma met vaste structuur.
 
Stimuleren en beleven
Alle bewoners hebben zeer intensieve
ondersteuning nodig en zijn afhankelijk van

de begeleiding. Dit wordt geboden door
een team van kundige begeleiders,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
gedragsdeskundigen, een AVG arts en
logopedisten. De cliënten krijgen
activiteiten aangeboden die gericht zijn op
zintuiglijke prikkeling, voelen en horen,
zoals muziek luisteren, snoezelen en
lichamelijk contact.
 
Er wordt samen met de cliënten gekeken
wat mogelijk is in het activiteitencentrum
met zwembad en gymzaal. Snoezelen,
knutselen, koken, gymmen, zwemmen,
dansen en muziektherapie behoort tot de
mogelijkheden. Het activiteitencentrum is
in hetzelfde gebouw, met de lift in
verbinding met de woning.
 
Op de locatie Binnenklingen en in de
directe omgeving is veel mogelijk. Midden
op het terrein van de locatie staat een
kinderboerderij in de vorm van een schip.

Fijne plek
Dat ouders en verwanten betrokken zijn bij
de locatie is zichtbaar. Er zijn thema-
avonden en er verschijnt een nieuwsbrief
over wat de bewoners meemaken. De
directe omgeving heeft van alles te bieden.
Het strand, het Westduinpark en park
Ockenburgh liggen allemaal in de buurt.
Bij mooi weer is het hier gezellig druk.
Locatie Binnenklingen voor alle bewoners
een fijne plek om te leven.
 
› Voor volwassenen met een ernstig

meervoudige beperking
 
› Zeer intensieve ondersteuning
 
› Activiteitencentrum bij de woning
 
› Kinderboerderij op het terrein


