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 Wat doet Middin goed en wat kan beter?

Middin is er voor jou! We willen je goede zorg 

bieden. En we willen ook dat jij je gezond, 

veilig en gelukkig voelt. Bij Middin beloven 

we je daarom drie dingen:

1.  We willen jouw vraag goed verstaan.

2.  We willen het goede doen. 

3.  We willen het goed organiseren. 

In het Kompas Magazine vertellen we elk 

jaar wat er goed gaat bij Middin. En wat er 

beter kan. Hieronder lees je meer over de 

belangrijkste onderwerpen.

Gastvrij eten en drinken
In 2017 heeft de cliëntenraad van Middin een 

onderzoek gedaan naar eten en drinken. De 

cliëntenraad stelde de vraag: “hoe kunnen 

we de maaltijden smakelijker, gezonder 

en gezelliger maken?” We vinden het 

belangrijk dat je kunt meebeslissen over wat 

er gegeten en gedronken wordt. Daarom 

zijn we aan de slag gegaan met de adviezen 

van de cliëntenraad. In 2019 hebben onze 

medewerkers workshops gevolgd over voeding, 

gezondheid en eigen regie. Ook hebben alle 

teams een ‘IKKOOK-INFORMATIEKRAT’ 

ontvangen. Zo kunnen ze samen met jou koken 

en praten over eten en drinken. Medewerkers 

zijn enthousiast over dit project. Maar soms 

vinden ze het nog wel lastig om voor grote 

groepen te koken. Ook in 2020 gaan we door 

met het project ‘gastvrij eten en drinken’.  

De cliëntenraad van Middin heeft een soapserie 

‘kijkje in de keuken van Middin’ gemaakt. Kijk je 

mee op YouTube?

  

Meepraten en meebeslissen
We willen weten wat je vindt van de zorg die je 

krijgt. We praten met jou over wat je fijn vindt 

en wat beter kan. Onderwerpen die alleen 

jou aan gaan staan in je zorgplan. Er zijn ook 

onderwerpen die voor de hele locatie gelden. 

We vinden het belangrijk dat je ook over deze 

onderwerpen kunt meepraten en meebeslissen. 

Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan 

groepsgesprekken of een cliëntenraad op jouw 

locatie. Dit noemen we medezeggenschap. 

Wanneer er een cliëntenraad op jouw locatie 

is, verzamelt deze de wensen van alle cliënten 

en geeft advies. Zo heb je invloed op de keuzes 

die we bij Middin maken. We merken dat 

nog niet op iedere locatie medezeggenschap 

plaatsvindt. Dit willen we verbeteren. In 

2020 willen we weer met jou in gesprek over 

medezeggenschap. Wat zou jij willen op 

jouw locatie, zodat je kunt meebeslissen over 

belangrijke onderwerpen? 

Dit vind ik ervan!
We praten met elkaar over onderwerpen zoals 

familie, huis, veilig voelen en hulp. Soms stellen 

we vragen. Hiervoor gebruiken we de vragen 

van Dit vind ik ervan! Zo horen we wat je 

belangrijk vindt. Waar je tevreden over bent. En 

waar je verandering in wilt zien. 

In 2019 waren de onderwerpen Doen en 

Familie het belangrijkste. 

De meeste cliënten geven aan dat we het goed 

doen op de thema’s Familie en Doen. 

Jullie willen vooral verandering zien op het 

thema Doen. 

Caren? Wat vinden jullie?
Om jouw leven met zorg goed te helpen 

organiseren, kun je gebruik maken van Caren. 

In Caren kun je via het internet op elk moment 

van de dag jouw eigen zorgplan bekijken. In 

2019 hebben 618 cliënten toegang tot Caren 

aangevraagd. Jullie vertellen ons dat jullie 

Caren gebruiken omdat jullie benieuwd zijn 

naar wat begeleiders schrijven. Jullie zeggen 

ook dat het helpt om meer betrokkenheid 

van familie te krijgen. Medewerkers van 

Middin vinden het soms spannend om Caren 

te gebruiken omdat jullie dan meelezen met 

wat zij schrijven. Zij willen er liever eerst voor 

zorgen dat de berichten beter zijn ingevuld. 

In 2020 willen we nog meer cliënten de 

mogelijkheid geven om gebruik te maken 

van Caren. Gebruik je het nog niet? Je kun je 

begeleider vragen hoe jij ook toegang kunt 

krijgen.

ABCDate
Velen van jullie vertellen ons dat ze nieuwe 

mensen willen ontmoeten en op zoek zijn naar 

een vriendschap of een relatie. Een maatje 

waar je af en toe iets leuks mee kan doen. In 

2019 zijn we daarom gestart met ABCDate.

nl. Op de website van ABCDate.nl kun je in 

een veilige omgeving contact leggen met 

anderen. Ook kun je ABCDate gebruiken om 

aan ontmoetingsavonden deel te nemen. We 

bekijken in juli 2020 of ABCDate een succes is 

en of we bij Middin met ABCDate verder gaan. 

Heb je vragen?
Heb je vragen over het Kompas Magazine?  

Of wil je meer weten? Je kunt je vragen aan je 

begeleider stellen. Of kijk voor het hele rapport 

op de website van Middin.
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Cliënt:  

“Graag zou ik meer helpen bij activiteiten 

als koken. Ik wil trucjes leren zodat 

ik zelf dingen kan schillen of snijden. 

Ik wil ook meer taakjes doen zoals 

boodschappen halen uit de voorraadkast. 

Dat geeft mij voldoening.”

Cliënt: 

“Ik vind mijn familie belangrijk. 

Ik woon bij mijn moeder in huis en heb 

contact met mijn broers.”

Cliënt: 

“Ik wil me wel aanmelden voor 

de ABC-date. Gewoon een vriendin voor 

de gezelligheid.”


