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De Kleine Haag

De Kleine Haag is een 24-uurs opvang voor mensen die kampen 
met een alcoholproblematiek. Uniek aan de Kleine Haag is dat er 
enerzij ds zorg is vanuit specialistische behandeling en anderzij ds 
maatschappelij ke opvang en dagbesteding. 
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De Kleine Haag
Kleine Haag 1-3 
3811HE Amersfoort
088 - 161 64 16

Verw� s en aanmeldinformatie
Aanmelden kan direct via www.roads.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen 
via tel. 088 - 161 76 60.

www.roads.nl

De Kleine Haag is onderdeel van Roads.
Roads begeleidt mensen met psychische 
klachten, verslavings- of justitiële achtergrond 
naar dagbesteding en werk. Daarnaast bieden 
wij  herstelgericht verblij f op diverse locaties.



Naast opvang kan er bij de Kleine Haag gebruik gemaakt worden van 
faciliteiten voor persoonlijke hygiëne, medische behoeften en ondersteuning 
bij praktische problematiek. Ter bevordering van het stabilisatieproces biedt de 
Kleine Haag de mogelijkheid om een onderhoudsdosis alcohol te gebruiken.

Doelen en resultaten de Kleine Haag
Het doel van de Kleine Haag is te komen tot een stabilisatieproces in het 
leven van de alcoholgebruiker. De aanpak is gericht op het verbeteren van de 
en leefomstandigheden van deze alcoholgebruikers. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de bacmeting.

De Kleine Haag is erop gericht om alcoholgebruikers in een veilige omgeving te 
ondersteunen op het gebied van gezondheid, wonen, werk, financiën, netwerk 
en zingeving. We ondersteunen bewoners bij het behalen van onderstaande 
resultaten:

 •  Stabiliseren gebruik van alcohol
 •  Structuur door persoonlijke dagindeling
 •  Zelfstandig invullen algemene dagelijkse levensbehoeften
 •  Fysieke gezondheid verbeteren
 •  Zicht op mogelijkheden voor werk
 •  Versterkt eigen regie ontwikkelen

Hoe werkt de Kleine Haag?
Binnen de Kleine Haag is er enerzijds zorg vanuit specialistische  
behandeling en anderzijds maatschappelijke opvang en dagbesteding.  
Wij zien zinvolle dagbesteding als een belangrijk onderdeel van herstel. 
Daarom helpen wij cliënten ook met zoeken naar een passende 
dagbesteding en/of (vrijwilligers)werk.

De Kleine Haag biedt de bewoners structuur. Aan de hand van persoonlijke 
dagindeling leren bewoners zelfstandig hun levensbehoeften in te vullen  
en verantwoordelijkheid te dragen binnen hun mogelijkheden.

Door de inzet van professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en 
medebewoners te combineren wordt een woonomgeving gecreëerd die  
ruimte biedt voor duurzaam herstel. Een bewoner is zelf verantwoordelijk  
voor zijn of haar eigen herstel maar staat er niet alleen voor.

De Kleine Haag biedt 24-uurs opvang voor 25 bewoners. Daarnaast  
biedt de Kleine Haag plaats aan 10 bezoekers die het kunnen gebruiken  
als dagcentrum. Er is 24 uur per dag een beveiliger aanwezig die zorgt  
voor een veilige in- en uitloop van cliënten, bezoekers en medewerkers.
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•   Bewoners werken binnen een veilige woonomgeving samen aan herstel. 
•   Bewoners bepalen zelf wat hun doel is en wanneer dit is behaald.
•   Hierbij worden zij geholpen door professionals, ervaringsdeskundigen, 

medebewoners en vrijwilligers.
•   Bewoners werken samen aan persoonlijke ontwikkeling op  

meerdere gebieden: wonen, werk, financiën, netwerk,  
gezondheid en zingeving.

•    Daarbij (onder)steunen bewoners elkaar om steeds een  
volgende stap in het herstelproces te zetten.

•   Zinvolle dagbesteding is een belangrijk onderdeel van herstel.  
Daarom helpen wij bewoners met zoeken naar een passende 
dagbesteding en/of vrijwilligerswerk.

•   Wij zien dat de combinatie van de inzet van ervaringsdeskundigen, 
vrijwilligers en medebewoners belangrijk is om de persoonlijke  
doelen te behalen. 

‘’ Door de dagbesteding en opvang
worden mijn problemen met alcohol
beheersbaar en steeds minder!‘’

‘’  Door mijn verblijf in De Kleine Haag  
heb ik weer een netwerk opgebouwd.‘’


