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Informatie over de behandelingen  

en ondersteuning voor Jeugd en Gezin 

Opgroeien:

liefst zo normaal 

mogelijk



De drie pijlers van Middin: 

De ondersteuning van Jeugd en Gezin is  
binnen Middin gericht op drie pijlers: 
‘veilig en zo gezond mogelijk opgroeien’, 
‘talent ontplooien’ en ‘de basis op orde’. 
 
Veilig en zo gezond mogelijk opgroeien
Middin gunt ieder kind een vellige en 
gezonde opvoedingssituatie, waarbinnen 
een maximale ontwikkeling mogelijk is. 
Wij bieden ondersteuning bij de  
ontwikkeling van het kind, de geestelijke- 
en lichamelijke gezondheid, onderwijs, 
dagelijkse activiteiten en zo nodig een 
alternatieve opvoed- en woonsituatie. 

Talent ontplooien  
Ons aanbod is gericht op het ontwikkelen 
van vaardigheden en talenten. Hierbij 
staat de vraag van het kind centraal op 
het gebied van: werk, school en leren, 
ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting.

De basis op orde 
De basis op orde hebben, is voor elk gezin 
en elk kind van belang. Een schoon en 
veilig (t)huis, maar bijvoorbeeld ook een 
huishouden dat op orde is. Onze jeugd- 
professionals en de gezinscoaches van de 
ambulante teams staan klaar bij vragen 
over- of ondersteuning bij schulden, 
financiën en administratie en kennis van 
wettelijke rechten en plichten, voor de 
kinderen, jeugdigen en ouders. Middin 
werkt hierbij met de interventie HouVast  
(zie verderop in de brochure).
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Middin ondersteunt ouders en kinderen het liefst in de thuissituatie. Onze 

ondersteuning is gebaseerd op het versterken van de vaardigheden van de 

ouders én het stimuleren van een maximale ontwikkeling van kinderen. 
 

Is er meer hulp nodig dan binnen de gezins- 
situatie mogelijk is, dan biedt Middin respijt-
zorg. Door bijvoorbeeld het bieden van logeren 
of aanvullende dagopvang. Zo voorkomen we 
dat ouders en mantelzorgers overbelast raken. 
Is er behoefte aan intensieve en langdurige 
zorg buiten de thuissituatie? Dan heeft Middin 
passende woon- en dagvoorzieningen en 
behandelingen. Middin zal steeds proberen om 
de zorg terug te brengen naar de natuurlijke 
opvoedsituatie.

Middin werkt altijd vanuit de gedachte:
‘zo tijdig mogelijk, zo licht mogelijk, zo nabij 
mogelijk en zo kort mogelijk’
 

Middin is samen met ouders sterk in  
opvoeden, ontwikkelen en ondersteunen 
van kinderen met een beperking

Dit doen wij in eerste instantie samen met de 
ouders, maar ook met het (sociale) netwerk 
van het gezin. Met partners, mantelzorgers en 
vrijwilligers, zorgen we ervoor dat kinderen en 
gezinnen weer zelf aan het roer kunnen gaan 
staan. Als onderdeel van Middin in de samen- 
leving, werken wij outreachtend als jeugd- 
professionals in de wijkteams. 
 



HouVast 

Binnen Middin wordt gewerkt met de 
interventie HouVast. Onze begeleiders 
en professionals die met deze interventie 
werken, zijn HouVast-gecertificeerd.  
De interventie is, in samenwerking met 
Middin, ontwikkeld door Het Expertise-
centrum William Schrikker en is specifiek 
bedoeld om passende ondersteuning te 
bieden aan gezinnen, waarbij (één van  
de) ouders een lichte verstandelijke 
beperking (heeft) hebben. De HouVast 
begeleider ondersteunt de gezinnen en  
hun netwerk en heeft hierbij voortdurend 
oog voor de belangen van het kind. Over 
het algemeen werkt de begeleider nauw 
samen met jeugdbescherming en wordt  
er toegewerkt naar een situatie van 
‘verantwoord ouderschap’. 

Het accepteren en vragen om hulp, het 
vergroten van de opvoedvaardigheden  
en het betrekken en activeren van het 
netwerk, staan in deze interventie  
centraal.

Wat biedt Middin?

Naast gezinsondersteuning biedt Middin ook 
dagbehandeling, groepswonen en logeer- 
gelegenheid. Middin houdt altijd rekening met 
zowel de behoefte van de ouders als die van het 
kind. Als het gaat om de behoefte van het kind, 
willen we dat ze zo ‘veilig en zo gezond mogelijk 
kunnen opgroeien’, ‘dat ze hun talent kunnen 
ontplooien’ en dat thuis ‘de basis op orde’ is. Bij 
ouders richten we ons op het versterken van de 
draagkracht, de opvoedvaardigheden en 
hebben we oog voor verantwoord ouderschap. 
Binnen Middin werken we met de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling en zijn 
de jeugdprofessionals SKJ-geregistreerd. Tevens 
zijn onze begeleiders getraind in de juiste 
aanpak bij loverboyproblematiek bij jeugdigen. 
Ze zijn op de hoogte van de gevaren van een 
loverboy en herkennen vroegtijdig de signalen.
 
Onze begeleiders hebben, naast de kennis van 
jeugd en opvoeden, speciale deskundigheid op 
het gebied van verstandelijke beperking (VB), 
lichte verstandelijke beperking (LVB) (ook  
met meervoudige problematiek), lichamelijke 
beperking (LB), autisme (ASS) en niet- 
aangeboren hersenletsel (NAH).
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Voor wie is Middin er?

Middin is er voor alle kinderen en jongeren 
met een beperking. En voor ouders of situaties 
waarbij het opvoeden niet vanzelf gaat. Vanuit 
onze specialisatie Jeugd en Gezin werken  
we met ontwikkelingsgerichte- en opvoed- 
ondersteunende programma’s, waarbij de 
ontwikkeling en de veiligheid van het kind 
voorop staan. Ook werken we aan de 
versterking van de opvoedvaardigheden van 
ouders. Hierbij gebruikt Middin, speciaal voor 
ouders met een lichte verstandelijke 
beperking, de interventie HouVast. 



Verantwoord ouderschap 

Middin staat voor een veilige en gezonde 
opvoedsituatie voor ieder kind. Hiervoor 
is verantwoord ouderschap een belangrijk 
middel of voorwaarde. Het recht van het 
kind om veilig en gezond op te groeien, 
maar ook de wens van wensouders om 
kinderen te krijgen, staan hierbij centraal. 
Middin streeft ernaar dat de cliënt zo veel 
mogelijk zelf een afgewogen keuze maakt 
voor anticonceptie of ouderschap. Dit 
betekent dat onze professionals onder 
meer vroegtijdig en proactief seksuele 
voorlichting geven, meedenken en 
adviseren rond kinderwensen.  
Wanneer er wordt verwacht dat het 
ouderschap onverantwoord is, zal Middin 
de kinderwens proberen te ontmoedigen.  
Bovendien proberen we jongeren al vroeg 
in te laten zien wat ouderschap betekent. 
Daarnaast heeft Middin aandacht voor 
een gezonde seksuele ontwikkeling van 
kinderen en jongeren.

Middin biedt ouders, met- of zonder 
beperking, daarnaast ondersteuning bij 
vragen over opgroeien, opvoeden en 
hoopt door het delen van kennis en 
expertise uithuisplaatsing te voorkomen.

Onze mogelijkheden op een rij

Early Intervention (0-4 jaar)
Bij Early Intervention leert de begeleider, 
samen met de ouders, het kind in kleine stapjes 
nieuwe vaardigheden aan om de ontwikkeling 
van het kind te stimuleren. Dit kan zowel thuis 
(individueel)- als op het kinderdagverblijf of de 
peuterspeelzaal (in groepsverband) plaats- 
vinden. Er wordt, zo nodig, met de diverse 
betrokken behandelaren afgestemd.

Kinderdagcentrum (0-12 jaar)
Voor kinderen met een beperking is reguliere 
kinderdagopvang of basisschoolonderwijs niet 
altijd haalbaar. Middin heeft voor deze 
kinderen kinderdagcentra (KDC). Hier kunnen 
zij gemakkelijker doorstromen, zich verder 
ontwikkelen en vaardigheden leren. Persoon- 
lijke aandacht en zorg zijn hierbij vanzelf- 
sprekend. 

Ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders en 
kinderen (0-6 jaar)
Middin gaat graag in gesprek met ouders en 
brengt ouders met elkaar in contact. Kinderen 
zijn hierbij van harte welkom. We organiseren 
bijeenkomsten voor ouders waar zij kunnen 
praten over zelf gekozen onderwerpen. Het is 
een ontmoetingsplaats waar ouders andere 
ouders leren kennen. Ontmoeten, samen leren 
en samen spelen staan hierbij centraal.
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Ambulante (gezins)ondersteuning (0-18 jaar)
De jeugdprofessionals ondersteunen ouders 
bij alle vragen rond de opvoeding en ontwik-
keling van het kind en zoeken samen naar 
oplossingen. De ambulant begeleiders staan 
ouders zo nodig bij met praktische zaken, 
zoals de verzorging van het kind.  
De begeleiders bieden ook coaching  
en ondersteuning bij het voeren van  
gesprekken met betrokken behandelaren  
of professionals. Zoals bijvoorbeeld ortho- 
pedagogen, psychologen, jeugdbeschermers 
of leerkrachten die bij het kind en het gezin 
betrokken zijn. Zo nodig kan behandeling via 
Middin plaatsvinden. Zie kader verderop.

Ondersteuning op kinderdagverblijf en op 
school (0-18 jaar)
Binnen het speciaal- en regulier onderwijs en 
het kinderdagverblijf, biedt Middin tweeledig 
ondersteuning. Enerzijds adviseren we de 
leerkrachten of de begeleiders van het KDC. 
Anderzijds door ondersteuning en praktische 
begeleiding in de klas (shadow begeleiding). 
Het blijven meedoen van kinderen in het 
regulieronderwijs, is hierbij een belangrijk doel.

Het blijven meedoen van kinderen in het regulier onderwijs, 

is een belangrijk doel.

Respijtzorg; logeren en opvang (0-23 jaar)
Om ouders van thuiswonende kinderen te 
ontlasten kan het kind bij een locatie van 
Middin korte of langere tijd logeren of 
opgevangen worden na school, op zaterdag of 
tijdens vakanties. Professionele begeleiders of 
vrijwilligers nemen de zorg van de ouders even 
over.



Behandelingen in de  
Middin-polikliniek
 
Onze orthopedagogen en GZ- neuro- 
en ontwikkelingspsychologen zijn 
gespecialiseerd in verstandelijke  
beperkingen en psychische stoornissen. 
Ze zijn getraind in specifieke behandel-
methodieken, zoals Floorplay, EMDR of 
CGT. En zijn ze gespecialiseerd in het 
beantwoorden van vragen over het 
denkvermogen, sociaal-emotioneel 
functioneren, motivatieproblemen, 
aanpassings- of gedragsproblemen van 
een kind óf vermoedens van autisme en/of 
andere psychiatrische ziektebeelden bij 
het kind. Daarnaast biedt Middin 
poliklinische behandelingen. Deze vinden 
plaats op diverse locaties van Middin of 
van onze partners. Op het gebied van 
trauma, angst, emotieregulatie 
problemen, faalangst, slaapproblemen, 
stemmingsproblemen of gedrags-
problematiek. Hiernaast biedt Middin  
via zijn maatschappelijk werkers, 
fysiotherapeuten, logopedisten en 
ergotherapeuten en AVG-artsen ook 
behandelingen aan. 

Wonen (0-23 jaar)
Soms is de behoefte of het gedrag van het 
kind- of de thuissituatie dusdanig ingewikkeld, 
dat thuis wonen (tijdelijk) onmogelijk is. In 
deze situatie biedt Middin een warm en veilig 
thuis op de jeugdwoningen. Met ouder en kind 
wordt zorgvuldig gekeken naar een situatie  
die maximaal bijdraagt aan een gezonde 
ontwikkeling. En wordt er tegelijkertijd 
gewerkt aan stabilisatie in de thuissituatie.  
In nauw contact wordt er met de ouders 
gewerkt aan terugkeer naar een, zo veilige en 
normaal mogelijke, thuissituatie.
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Zaterdagrecreatie en opvang (4-18 jaar)
De zaterdagopvang is voor kinderen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
Het doel van de opvang is in de eerste plaats 
het ontlasten van het gezin, maar het 
realiseren van bijzondere ontmoetingen en 
ervaringen voor kinderen is net zo belangrijk. 
Aan de kinderen worden leuke en ontspannen 
activiteiten aangeboden. Ze kunnen daarbij 
soms gebruik maken van onder andere een 
zwembad, snoezelruimte, gymzaal, black-
lightkamer en een grote tuin.

Buitenschoolse opvang (4-18 jaar)
Kinderen uit het speciaal- en tyltylonderwijs 
zijn bij Middin van harte welkom op de BSO.  
Op diverse middagen en tijdens vakanties,  
kan het kind er zijn vrije tijd op een plezierige 
manier doorbrengen. Of het nu gaat om 
snoezelen, knutselen, gymmen, spelletjes 
doen, zwemmen, uitjes, het leren van sociale 
vaardigheden of het opdoen van sociale 
contacten. 
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Activiteitencentrum voor pubers en 
jongeren (10-18 jaar)
Ook voor kinderen in de pubertijd, die niet 
naar school kunnen en nog niet kunnen 
starten in de activiteitencentra, is Middin er. 
Om goed in te spelen op nieuwe ontwikke-
lingen, ander gedrag en het ontdekken van 
mogelijkheden, waar pubers mee te maken 
krijgen, heeft Middin speciaal het Puber AC. 
Een centrum waar activiteiten worden 
aangeboden voor tieners en jongeren, in de 
vorm van werk en ontspanning.

Werk- en participatiecentrum (16-23 jaar)
In het participatiecentrum wordt wijk- 
gericht werken aangeboden aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle 
activiteiten zijn er op gericht om in contact 
te komen met bewoners, ondernemers en 
organisaties uit de wijk. Dit levert een 
groot en gevarieerd aanbod op van 
werkzaamheden en sociale rollen (zoals 
werknemer, vrijwilliger, beveiliger, 
tuinman, gastheer, leerling kok/bakker, 
ervaringsdeskundige). Voor iedereen wordt 
bekeken welke werkzaamheden bij hen 
past en hoe er kan worden bijgedragen aan 
de samenleving. De ondersteuning van 
deze jongeren wordt aangepast aan hun 
behoefte.

Stage en werk (18-23 jaar)
Voor sommige jongeren is na een 
opleiding de stap naar betaald werk  
te groot. Middin biedt jongeren werk- 
plekken, bij bedrijven en organisaties, 
waar onder begeleiding werkervaring 
op kan worden gedaan. De leerling leert 
dan individueel of in groepsverband 
werknemersvaardigheden en tegelijk 
een vak en/of vakvaardigheden.

Middin voor Werk (18-23 jaar) 
Via Middin voor Werk ondersteunen we 
mensen met een beperking of afstand tot 
de arbeidsmarkt, bij het vinden van 
passend betaald werk. Of met de 
ontwikkeling richting een betaalde baan. 
Vanuit de principes van Supported 
Employment zorgen onze jobcoaches voor 
een optimaal re-integratietraject en 
bieden zij persoonlijke ondersteuning 
tijdens het werk. 

Onze jobcoaches zorgen voor een optimaal re-integratie- 

traject en bieden persoonlijke ondersteuning tijdens het werk.
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Als het doorstromen naar zelfstandig wonen 
niet lukt, zoeken we naar een passende 
woonplek. Dit kan bijvoorbeeld een woon- 
locatie voor volwassenen met ASS of LVB  
zijn, waar meer begeleiding en toezicht 
aanwezig is. 

Trainingshuizen (18-23 jaar)
Aan jongvolwassenen met LVB en/of ASS, biedt 
Middin een woonvoorziening waar gericht 
wordt gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn 
bij het zelfstandig wonen. Hier maken zij de 
eerste stappen naar zelfstandig wonen en 
worden ze getraind in het aanbrengen van 
ritme en een dag-structuur. In 4 à 5 jaar leren 
zij zoveel mogelijk (sociale)vaardigheden, die 
nodig zijn om de vervolgstap naar zelfstandig 
wonen te maken. 



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 gaat de verbinding aan met bijzondere 
mensen en communiceert met hen op oog-
hoogte. En ondersteunt met wat nodig is, om 
ze zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de 
maatschappij. Ongeacht beperking of leeftijd. 
We zijn er, midden in de wijk, in de directe 
omgeving van de cliënt. We verstevigen en 
activeren netwerken. Want mensen hebben 
andere mensen nodig om tot hun recht te 
komen. Soms door het ‘gewone’ en ‘reguliere’ 

een beetje bij te buigen of soms door de 
bijzondere mensen en hun omgeving sterker te 
maken. Zodat ze sterk genoeg zijn om het 
‘gewone’ en ‘reguliere’ een beetje meer 
bijzonder te maken.
Middin is een grote organisatie en biedt met 
circa 2.600 medewerkers ondersteuning en 
zorg op woonlocaties, aan huis en activiteiten-
centra, in zeven regio’s van Zuid-Holland aan 
zo’n 4.400 cliënten.

Contact en vragen 
Voor meer informatie over de  
behandelingen en ondersteuning 
van Middin voor Jeugd en Gezin  
kunt u contact opnemen met:
Klantcontact Middin
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl
I www.middin.nl/contact


