
Sinds 2014 werken Middin en Florence samen en wonen mensen met een verstandelijke beper-
king samen met mensen met ouderdomsproblematiek op een psycho-geriatrische afdeling in 
woonzorgcentrum Jonker Frans in Den Haag. Door deze samenwerking leren de twee instellin-
gen veel van elkaar. Ook de bewoners zijn positief: door deze mix is er veel herkenning en steun 
bij elkaar. Dit samenwerkingsproject van Middin en Florence was in 2014 genomineerd voor de 
Zorgbelang Duim voor vernieuwende projecten in Zuid-Holland.

‘Onze doelgroepen hebben zoveel overeenkom-
sten in behoeften,’ zo licht Joena van Vondel 
(Middin) toe, ‘en zo hebben we een gezamenlijk 
zorgdoel. Juist door die overeenkomsten kunnen 
we veel van elkaar leren. Zo heeft Middin veel 
ervaring met het begeleiden van mensen met 
autisme. Deze kennis en ervaring dragen we 
over naar Florence. En Florence heeft weer veel 
ervaring met methodisch werken en bijvoor-
beeld incontinentie, waar wij weer veel van kun-
nen leren. Hierdoor ontstaat een verbreding van 
inzicht en kunnen we ons aanbod aanpassen.’

Sinds 2014 wonen mensen met een verstan-
delijke beperking en ouderdomsproblematiek 
samen met ouderen samen in Jonker Frans. 
‘Er worden diverse activiteiten geboden aan 
de mensen op het gebied van ontspanning en 
eetmomenten.’ Het woonzorgcentrum ligt mid-
den in de wijk Regentesse- Valkenboskwartier in 
Den Haag, en biedt ook activiteiten en diensten 
aan bewoners in de wijk. Hierdoor ontstaat ook 
een wisselwerking tussen de bewoners van het 
centrum en inwoners uit de wijk. 

Breder werken
‘We merken dat de zorg complexer wordt en 

onze doelgroep breder. Vroeger richtten we ons 
op de doelgroep van mensen met een  beper-
king. Nu werken we breder en richten we ons  
op bijkomende problematiek en zorgvragen. 
We hebben elkaar als zorgaanbieders meer en 
meer nodig om de mensen te kunnen blijven 
bedienen. Het is ook een mooie ontwikkeling, 
we weten elkaar steeds beter te vinden. En 
dat is ook nodig in deze tijd, we kunnen elkaar 
versterken.’

Verstandelijk gehandicapten en 
dementiepatiënten wonen samen

Gaan voor een 

gezamenlijk zorgdoel

8

w
el!

na
ja

ar
 20

15
Zo kan
het ook



Middin biedt een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat aan mensen met een verstan-
delijke, lichamelijke of meervoudige beperking, en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of 
een beperking door ouderdom kunnen. Middin biedt ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan 
huis en in activiteitencentra. 

Meer informatie vindt u op www.middin.nl. 

Florence biedt zorg en advies, thuis en op onze expertise- en woonzorglocaties. Samen met de cliënt 
wordt bepaald hoe binnen de mogelijkheden de beste resultaten bereikt kunnen worden. Florence 
wekt in de wijk om bereikbaar en herkenbaar te zijn.

Meer informatie vindt u op www.florence.nl.

Meer samenwerking
‘Met stichting Anton Constandce werken we al 
langer samen. Gezamenlijk bieden we al veer-
tien jaar zorg op de locatie Hofje van Bohee-
men. Hofje van Boheemen is een woonvorm 
speciaal voor mensen met een langdurige 
psychiatrische problematiek, niet aangeboren 
hersenletsel of een verstandelijke beperking. 
Op deze locatie wonen nu twaalf mensen 
met psychiatrische problematiek, en veertien 
mensen met een verstandelijke handicap of 
niet aangeboren hersenletsel. Ook hier leren 
we van elkaar als instelling. Ook hier zijn de 
ervaringen positief.’

Herkenning en ondersteuning
‘Het is hier lekker rustig, maar nooit saai!’ zo 
reageert een van de bewoners van Boheemen. 
Ook de bewoners van Jonker Frans zijn posi-
tief. ‘Mensen met een verstandelijke beperking 
en ouderen komen met elkaar in aanraking,’ 
aldus Joena van Vondel, ‘de mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen blijmoedig 
reageren, en dat werkt vrij goed bij ouderen. 
Onder de bewoners is er erkenning en herken-
ning, en steunen ze elkaar.’

Buiten de kaders denken
‘Ik word er heel enthousiast van. In het 

begin van de samenwerking is veel zoeken, 
bijvoorbeeld naar een gezamenlijke missie. 
Hierbij moet je ook kritisch kijken naar je 
eigen verhaal, maar vooral flexibel denken. 
Het is belangrijk niet te veel vast te pinnen 
aan de eigen locaties, leer te denken buiten 
de kaders. Zeker in de tijden van krimp is het 
belangrijk om samen te werken en van elkaar 
te leren.’

Bas van Bellen
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