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

Locatie Haagsebos
Haagsebos 20
2715 XN Zoetermeer
T 079 322 95 15
E haagsebos@middin.nl

Haagsebos
In de wijk Meerzicht in Zoetermeer ligt het appartementencomplex

Haagsebos. In dit complex van 200 woningen wonen 28 cliënten en

gezinnen met een verstandelijke beperking. Het zijn zeer ruime

appartementenen en op de begane grond is een mooi trefpunt. Dit

trefpunt biedt ondersteuning aan de cliënten maar wordt ook gebruikt als

ontmoetingsplek voor cliënten en andere bewoners. Het Haagsebos ligt

rustig aan de Voorweg, vlakbij het Stadshart en station Centrum-West.

Stadshart op 4 minuten
loopafstand

Station Centrum-West op 3
minuten loopafstand

De locatie is
rolstoeltoegankelijk
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"Het trefpunt is een
ontmoetingsplek
voor iedereen

Fijn zelfstandig wonen met volop
sociale contacten
Mooi en ruim wonen is natuurlijk prettig. Maar je hebt ook sociale contacten nodig. Locatie Haagsebos biedt een

trefpunt waar je een praatje kunt maken of een spelletje kunt doen met de andere bewoners. De bewoners

krijgen ondersteuning van begeleiders van Middin, die dag en nacht bereikbaar zijn.

De cliënten die in Haagsebos wonen,
hebben over het algemeen een lichte
verstandelijke beperking. In het
appartementencomplex Haagsebos woont
iedere cliënt op zichzelf. De woningen zijn
ruim en hebben een balkon, een keuken,
een badkamer, een grote woonkamer, een
slaapkamer, een inpandige berging en een
berging in de kelder. Een van de
appartementen wordt gebruikt als kantoor
en voor de slaapdienst.
Naast woonondersteuning wordt ook
gezinsondersteuning geboden aan ouders
met een beperking. Zij worden onder-
steund in de opvoeding van hun kind(eren).
Voor deze gezinnen is een driekamer-
woning met een extra slaapkamer
beschikbaar.
 
Ontmoetingsplek
Een andere manier van ondersteunen biedt
het trefpunt op de begane grond. Daar
kunnen cliënten terecht voor een maaltijd.

Samen met iemand of alleen. Verder
kunnen zij bij het trefpunt terecht om
koffie, thee of frisdrank te drinken, de was
te laten doen of te internetten.
 
In het gebouw wonen niet alleen cliënten
van Middin. Op het trefpunt kunnen
cliënten met de andere bewoners een
praatje maken of ondersteuning krijgen bij
het leggen van sociale contacten. Eenmaal
per week ontmoeten ouders met hun
kinderen elkaar op het trefpunt tijdens een
voor hen georganiseerde ochtend.
 
Omgeving
Maar cliënten hoeven natuurlijk niet
binnen te blijven. Ook in de omgeving is
genoeg te doen. Het Stadshart met vele
winkels is op steenworp afstand. En naast
het Haagsebos ligt een stadsboerderij. De
echte sportievelingen kunnen terecht op de
sportschool die vlakbij is. Het Haagsebos
biedt dus alles wat een mens nodig heeft:

een fijne woning, een prettige
leefomgeving, centraal gelegen en een
gezellige plek om samen te komen.
 
› Voor mensen met een lichte

verstandelijke beperking
 
› Voor ouders met een beperking die

naast woonondersteuning ook
ondersteuning willen bij het opvoeden
van hun kind(eren)

 
› Individueel wonen bij een trefpunt in

mooie ruime appartementen met balkon
 
› Ambulante ondersteuning. Hulp voor

cliënten die sociale contacten zoeken
 
› Ontmoetingsplek voor alle bewoners


