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Klantcontact:
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl

Locatie Ursulaland
Ursulaland 124
2591 HA Den Haag
T 070 388 31 54
E ursulaland@middin.nl

Ursulaland
Locatie Ursulaland is een woonlocatie voor jongeren, volwassenen en

ouderen met een verstandelijke beperking en een vorm van autisme.

Op de locatie in de Haagse wijk Mariahoeve wonen 28 bewoners die

behoefte hebben aan zelfstandigheid, structuur, rust of juist nabijheid.

Verspreid over vier woonlagen, wonen zij in volwaardige

tweekamerappartementen. In de gezellige tuin kan men elkaar

ontmoeten voor een praatje.

Winkels op 10 minuten
loopafstand

Openbaar vervoer op 4
minuten loopafstand

De locatie is geschikt voor
rolstoelgebruikers



www.middin.nl

Veilige omgeving en
structuur

Zelf ontdekken, leren en meedoen
Bij woonlocatie Ursulaland heeft elke woonlaag een eigen leefklimaat met specialistische ondersteuning voor

mensen met een vorm van autisme en een verstandelijke beperking. De mogelijkheden, behoeften,

achterliggende hulpvraag en wensen van de cliënt staan altijd centraal.

Ondersteuning bij het
communiceren, leren
en ontspannen

De bewoners van Ursulaland hebben
allemaal een eigen appartement. De
woningen zijn luxe en ruim opgezet met
een woonkamer, keuken, slaapkamer en
badkamer. Ze kunnen dagelijks het
trefpunt op de verdiepingen bezoeken.
 
Goed luisteren
In nauw overleg met de ouders/verwanten
luisteren de begeleiders goed naar de
vraag van de cliënt. Wat is er nodig om
zich veilig te voelen, plezier te hebben en
trots te kunnen zijn? De begeleiders zorgen
voor een stabiele basis met een vast
dagritme.
 
Specialistische ondersteuning
Locatie Ursulaland is verdeeld in vier
woonlagen, elk met een eigen leefklimaat.
Op deze wijze kan er op de beste manier
specialistische zorg worden verleend aan
de cliënten.
 
Begane grond
Bewoners van de begane grond hebben
behoefte aan nabijheid. Voor een gezellig
praatje of het samen ondernemen van

activiteiten, kunnen de bewoners in de
gezamenlijke woonkamer terecht.
 
Eerste etage
Op de eerste etage wonen de bewoners 'op
zichzelf' naast elkaar. Ze leven hier zo
zelfstandig mogelijk en hebben behoefte
aan rust. En krijgen individuele
ondersteuning van de begeleiders.
Afhankelijk van de hulpvraag worden
cliënten ook gestimuleerd om deel te
nemen aan korte sociale interacties.
 
Tweede etage
Voor de bewoners van de tweede etage
vormen hun appartementen de veilige
basis. Omdat zij sterk reageren op
onduidelijkheid en veranderingen is hier
veel aandacht voor structuur en
 

duidelijkheid. Ze krijgen handvatten bij het
leren omgaan met spanning en bij het
ontwikkelen van hun persoonlijke,
maatschappelijke en sociale vaardigheden.
 
Derde etage
Bewoners op de bovenste etage zijn volop
in ontwikkeling. Hier is het vergroten van
sociale en praktische vaardigheden een
belangrijk doel. Daarnaast gaat
zelfontwikkeling samen met het
ontwikkelen van zelfkennis en
zelfvertrouwen, waarbij de cliënten
uiteindelijk kunnen doorgroeien naar een
andere woonlocatie.
 
› Voor mensen met een vorm van autisme

en een verstandelijke beperking
 
› Specialistische ondersteuning
 
› 28 luxe appartementen met eigen

faciliteiten
 
› Een rustige en vriendelijke omgeving


