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I In voor dialoog  

- Verslag van interviews met cliënten en medewerkers van Middin (nulmeting).  
- Toolkit met praktische werkvormen en een handboek communicatie.  
- Notitie dialoog in de basishouding waarin omschreven staat hoe dialoog samenhangt met 

doelstellingen van Middin.  
- Er zijn 6 pilots uitgevoerd in locaties van Middin, waarbij een VERS-scan is uitgevoerd. Uit de scan 

blijkt dat de aanwezigheid van een goede dialoog met de cijfers 7 en 8 beoordeeld worden.  
- Er is ervaring opgedaan met het op een andere wijze projectmatig werken, namelijk bottom up.  
- Er is ervaring opgedaan met een andere vorm van leren, namelijk werkplekleren. Het leren is gericht 

op versterking van de vaardigheden van cliënten.  
 
II Het beeldhorloge  

- Er zijn tot nu toe 61 beeldhorloges aan cliënten verstrekt.  
- Er heeft een instructie voor begeleiders plaatsgevonden voor gebruik van het beeldhorloge.  
- Er heeft een nulmeting plaatsgevonden van een empirisch onderzoek onder gebruikers van het 

beeldhorloge. In mei 2014 volgt de eindmeting.  
 
III Middin Fit/Middin in Beweging  
 
Cursus het Nieuwe Eten (HNE) 

- 14 medewerkers en 3 cliënten van Middin hebben deelgenomen aan de cursus HNE.  
- 13 personen hebben het diploma ‘Kokoloog’ behaald.  
- De deelnemers aan de cursus kunnen het geleerde overbrengen aan derden. Zij hebben een workshop 

gegeven aan externen.  
- Er is onderzoek gedaan onder leiding van bewegingswetenschapper Thessa Hilgenkamp naar 

verandering in gedrag van begeleiders t.a.v. de eigen leefstijl en de verandering in houding naar 
cliënten. Resultaten volgen in het najaar van 2013.  

- Er is onderzoek gedaan naar de gezondheid van een groep cliënten (locatie de Patio) en de invloed van 
HNE. Resultaten volgen in het najaar van 2013.  

 
Middin in beweging 

- 220 cliënten nemen deel aan beweegactiviteiten (sportgroep, beweeggroep, fitness, Zumba, Nordic 
Walking).  

- Er is een beweegprogramma ontwikkeld voor EMG-cliënten.  
- Samenwerking vindt plaats met VTVZHN, gemeente Den Haag, Sophia, Florence, SGK, Academie voor 

sportstudie, ROC Mondriaan. Hierdoor kan ondersteuning binnen het project plaatsvinden door 
sportdocenten, een beweegcoach, een diëtiste en stagiaires van de HALO-opleiding.  

- Er is een beweegboek ontwikkeld (in samenwerking met ’s-Heerenloo, ASVZ en Gemiva SVG) voor 
begeleiders ter ondersteuning van beweegactiviteiten voor cliënten.   


