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Behandeling en begeleiding voor mensen 

met een licht verstandelijke beperking

De beste 

ondersteuning 

op maat



Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een 

niet-zichtbare beperking (die ze zelf vaak ontkennen). De beperking  

uit zich in problemen als schulden, langdurige werkeloosheid, dak-  

en thuisloos zijn, voortijdig schoolverlaten, zorg mijden, isolement, 

huiselijk geweld en/of overlast voor de omgeving. Middin ondersteunt 

cliënten met een LVB in Zuid-Holland.

Middin biedt cliënten met een LVB ondersteu-
ning op maat: altijd in overleg met de cliënt  
en de verwijzer en op een tussen cliënt en 
begeleider afgestemd moment. Denk hierbij 
aan ambulante begeleiding, behandel-
trajecten, forensische zorg en de mogelijkheid 

om (tijdelijk) bij Middin te wonen. Wij hebben 
met de meeste gemeenten in Zuid-Holland 
contracten en werken samen met onder meer 
scholen, wijkteams, woningbouwverenigingen, 
GGZ, reclassering, maatschappelijke opvang, 
bewindvoerders en curatoren. 



Ondersteuning van Middin

Middin ondersteunt cliënten met een LVB  
bij wonen, werken, dagbesteding en vrijetijds-
besteding, zoals sporten.
 
Thuis
Onze begeleiders helpen cliënten structuur in 
hun leven te brengen. Het kan om praktische 
zaken gaan, zoals huishouding, administratie 
en persoonlijke hygiëne, maar ook om leren 
omgaan met de beperking. Door op al deze 
gebieden ondersteuning te bieden, wordt de 
ambulante begeleiding een vertrouwd 
onderdeel van het leven van de cliënt met een 
LVB kunnen wij precies in kaart brengen wat 
nodig is om het leven makkelijker te maken. 
Een gezond sociaal netwerk opbouwen hoort 
daarbij. Bij gezinsproblematiek biedt Middin 
gezins- en opvoedondersteuning.
 

Maatwerk dankzij LifeWise
Voor de begeleiding van cliënten met een 
LVB gebruikt Middin het samen met collega- 
zorgaanbieder Cordaan ontwikkelde 
LifeWise. Dit methodische kader voor 
cliënten met een LVB en bijkomende 
complexe problematiek biedt begeleiders 
concrete handvatten om de zorg zo goed 
mogelijk vorm te geven. LifeWise geeft de 
hoofdlijnen van de werkwijze aan, met 
ruimte voor flexibiliteit in de toepassing.  
Zo krijgt elke cliënt maatwerk.

Wonen
Middin heeft verschillende woonvormen, 
passend bij de ondersteuning die de cliënt 
nodig heeft: bijvoorbeeld individueel of in een 
eigen appartement met een trefpunt. Cliënten 
kunnen doorstromen naar zelfstandiger wonen 
wanneer zij daaraan toe zijn. Bij aanmelding is 
aanvullende diagnostiek mogelijk, eventueel 
op een observatieplek.
 
Werk
Met iemand die een ondersteuningsvraag 
heeft, gaan we ook graag in gesprek over werk. 
Of het nu betaald werk, onbetaald werk of een 
andere bijdrage aan de maatschappij betreft: 
werk hebben of je kunnen ontwikkelen richting 
werk, vinden wij van groot belang.  
Ons re-integratiebedrijf Middin voor Werk 
helpt mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een betaalde baan te vinden. 
Cliënten met een LVB kunnen zich bij Middin 
voorbereiden op (on)betaald werk dat past bij 
hun interesse, levensfase en mogelijkheden. 
Is de stap naar betaald werk te groot, dan 
hebben we werkomgevingen om onder 
begeleiding werkervaring op te doen bij 
een regulier bedrijf. Dit kan in een groep of 
individueel. Een cliënt leert werknemers- en 
vakvaardigheden en kan in een beschermde 
werkomgeving meer sociaal contact maken.  
Zo went de cliënt uiteindelijk weer aan een 
actief dagritme.



Nazale (26): “Ik weet dat ik soms begeleiding nodig heb. Dan is het fijn dat ik iemand kan 
bellen. Ik was een keer zo boos omdat ik mijn geld nog niet kreeg. Ik heb daarna mijn 
begeleider gebeld en die kon me weer rustig krijgen.” 



Diagnostiek en behandeling

De behandelaren van Middin zijn gespecialiseerd 
in zowel de diagnostiek als de behandeling van 
cliënten met een LVB. De diagnostiek varieert 
van intelligentietesten, persoonlijkheidsonder-
zoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal- 
emotioneel functioneren en zelfredzaamheid, 
tot psychologisch onderzoek om bijvoorbeeld 
autisme of ADHD vast te stellen. De behandeling 
omvat emotie-/agressieregulatie, verslaving, 
psycho-educatie en traumaverwerking, is 
cliëntgericht en heeft een lichte tot matige 
complexiteit.
 

Cliënten met multiproblematiek kunnen wij via 
een zorgvuldig samengesteld traject behandelen. 
Ons behandelteam is multidisciplinair en werkt 
via de landelijk vastgestelde richtlijnen. We 
werken nauw samen met de cliënten, hun  
familie, andere behandelaren en begeleiders.

Kennis en voorlichting

Voor medewerkers die cliënten met een LVB 
begeleiden, verzorgt Middin voorlichting en 
training op maat. Thema’s daarin zijn onder 
meer verstandelijke beperkingen, sociaal- 
emotionele ontwikkeling, psychopathologie, 
specifieke medische beelden, syndromen, 
traumaverwerking en het toepassen van 
LifeWise. Onze medewerkers zijn ook inzetbaar 
voor intervisie of advisering bij complexe 
casussen.

Bureau Nazorg Den Haag, medewerker 
binnen & buitendienst: “Wanneer wij het 
vermoeden hebben dat een cliënt een licht 
verstandelijke beperking heeft dan werken we 
altijd snel en adequaat met Middin samen.”



Volg Middin op Social Media:
www.twitter.com/MiddinOnline
www.facebook.com/MiddinOnline
www.youtube.com/MiddinOnline
www.linkedin.com/company/Middin
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Over Middin
Middin biedt met 3.000 medewerkers ondersteuning, begeleiding, behandeling 
en zorg aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 
meervoudige beperking, en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of 
een beperking door ouderdom. 

Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt gezinnen,  
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op maat. Midden in de wijk,  
in de directe omgeving van de cliënt. Middin is werkzaam in Zuid-Holland, 
onder andere in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer.

Contact en vragen 
Neem contact op met Klantcontact voor 
vragen of aanmelding, zorgbemiddeling, 
indicatiestelling, voorlichting en 
informatiemateriaal.

T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl
I www.middin.nl


