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De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en 
Roermond vormen sinds 1 januari 2015 één Jeugdhulpregio. 
Samen zorgen zij ervoor dat jeugdigen en gezinnen die 
kampen met problemen geholpen worden. 

Met de jeugdhulporganisaties en verwijzers werken zij elke 
dag aan de kwaliteitsverbetering van jeugdhulp, waarbij 
wordt ingezet op ‘transformatie’. Dit is het vergroten van 
de zelfredzaamheid van de jeugdige en het vergroten van 
het probleemoplossend en verzorgend vermogen van 
het gezin en de sociale omgeving. De pilot InVerbinding/

JIM is een voorbeeld hiervan. Met deze pilot wordt 
ingezet op het voorkomen en/of het verkorten van 

uithuisplaatsingen. 

Deze brochure beschrijft aan de hand 
van verschillende invalshoeken (de 

jongere, de JIM, de professionals 
en de wethouders) wat de 

pilot inhoudt en laat zien 
wat ‘transformatie van 

de Jeugdhulp’ in de 
praktijk betekent! 
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Jasper is 15 jaar. De straat is zijn thuis. Althans daar is hij 
het meest te vinden. School interesseert hem niet en alle instan-

ties die in zijn nek hijgen al helemaal niet. Zijn moeder kijkt al jaren niet 
naar hem om. Zijn vader is er wel, maar kan niet voor hem zorgen. Hij woont 
een periode bij zijn tante, en daarna bij zijn oma. Dat gaat een tijdje goed.

Maar in de zomer van 2018 gaat het mis. Hij zou met zijn opa en oma naar Spanje 
gaan, maar als zij willen vertrekken is Jasper onvindbaar. Als hij gevonden wordt,  
belandt hij in de crisisopvang. ‘Ik heb fouten gemaakt’, vertelt Jasper als we hem 
bijna een jaar later spreken. ‘Dat zie ik nu, maar op dat moment was de straat mijn 
uitvlucht. Ik kon blijkbaar niets anders dan schoppen en rare dingen doen. Nu weet 
ik dat mijn opa en oma het beste met me voor hadden. Maar zij konden me niet het 
vertrouwen geven en de basis bieden zoals Harry mij die nu geeft.’ Harry is sinds 
eind augustus 2018 de JIM van Jasper: Jouw Ingebrachte Mentor. Een aanpak 
waarmee in Midden-Limburg Oost (gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roer-
dalen en Roermond) steeds meer jongeren worden geholpen.

Een goeie jongen
Even nog terug naar de zomer van 2018. Vanuit de crisisopvang besluit de Raad 
van de Kinderbescherming dat Jasper in een gesloten instelling moet gaan wonen. 
‘Maar daar hield ik het écht niet vol’, vertelt Jasper. Hij vertrekt en gaat op straat 
rondhangen. Daar ontmoet hij Kyra, zijn vriendin. Zij neemt hem mee naar huis en 
al snel maakt hij kennis met haar vader, Harry. Harry biedt Jasper onderdak. Harry: 
‘Ik zag meteen dat het een goeie jongen is. Ik heb hem aangespoord om de zorg 
aan te nemen die ze hem bieden, maar zag ook meteen dat een gesloten instelling 
hem geen goed zou doen. Met het CJG heb ik af kunnen spreken dat hij bij ons 
mag wonen en dat we de JIM-aanpak zouden inzetten. Normaal woont een jonge-
ren niet bij de JIM in huis, maar ja, wat is normaal…?’

Tweede kans
‘Ik had wel mijn voorwaarden hoor’, vervolgt Harry. ‘Ik laat me niet gebruiken. En ik 
heb het niet gedaan voor mijn dochter. Ik zag gewoon dat Jasper zoekende was. 
Als je je hele leven in je hart wordt getrapt en als je alleen maar hoort dat je niet 
deugt, dan verdien je echt wel een tweede kans. De voorwaarden waarop hij hier 
mag wonen zijn dat hij naar school gaat, dat er geen drugs wordt gebruikt en dat 
zijn vrienden van voorheen hier niet welkom zijn. Verder had ik het CJG en later het 
InVerbindingsteam als vangnet. Zij hebben ook de gesprekken begeleid.’ 

Moeilijk en moedig
In de JIM-aanpak worden de jongere en zijn JIM de 
baas over het herstelproces. Zij bepalen welke hulp 
er nodig is en met wie ze in gesprek gaan. Ze wilden 
graag dat vader, moeder, opa en oma bij het proces 
werden betrokken. Vanuit de systeemtherapie bete-
kent dit dat je met alle betrokkenen tot een samen-
hangend verhaal wilt komen, zodat je daarna verder 
kunt. Gé Kusters is als systeemtherapeut betrokken: 
‘Met zowel de vader als de opa en oma is het contact 

heel goed. Ze respecteren de JIM. Met zijn vader gaat Jasper regelmatig op pad, 
bijvoorbeeld een weekendje vissen. Helaas werd het contact met moeder alleen 
maar moeilijker en onveiliger voor Jasper. Daar zit een verhaal achter, maar het lukt 
helaas niet om moeder hierin te helpen. Ze was 18 jaar toen ze Jasper kreeg en 
heeft hem nooit geaccepteerd. Om verder te kunnen, heeft Jasper nu zelf besloten 
het contact met zijn moeder te verbreken. Heel moeilijk en heel moedig.’ 

Een puber met dromen
‘Je moet zelf vooruit willen’, vertelt Jasper. ‘Ik ben zelf de enige die kan veranderen. 
Maar ik wist niet hoe. Niemand kan in mijn schoenen staan. Niemand kan voelen 
wat ik voel, ook al ben je afgestudeerd in tien studies. Voorheen benaderden hulp-
verleners mij vanuit de theorie. Met de JIM heb ik voor het eerst het gevoel dat ik 
echt gehoord word.’ Gé: ‘Harry geeft Jasper vertrouwen en Jasper voelt dat Harry 
er altijd voor hem is. Daarvoor hoef je niet bij elkaar in huis te wonen, 
maar in dit geval is dit de juiste oplossing.’ Harry: ‘Ik heb 
geen seconde spijt dat ik Japsers JIM ben. Hij gaat 
naar school, heeft een bijbaantje – want er 
moet nog een boete worden terugbetaald 
– en hij doet erg zijn best om zich te 
bewijzen. Dan ruimt hij spontaan de 
vaatwasser uit. Nou, dat doet mijn 
dochter niet uit zichzelf hoor 
haha. Maar verder is hij ook ge-
woon een puber hoor, en dat 
mag ook. Ik heb realistische 
verwachtingen en ik geef 
hem de tijd. Het belangrijk-
ste is: hij kijkt weer vooruit, 
hij heeft weer dromen.’ 

Omwille van de privacy zijn 
de namen van de jongere 
en de JIM gefingeerd. 

De jongere & de JIM

Als niemand je ziet, 
wie wijst je dan de weg?

‘Met de JIM 
heb ik voor 

het eerst het 
gevoel dat ik 

echt gehoord 
word.’
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me verandering in het denken in de jeugdzorg. We 
willen zo graag helpen. Maar hoe goed helpen we 
iemand als we onze normen en waarden opleggen? 
We kunnen een oordeel hebben over de omgang in 
een gezin, maar na ons gesprek stappen ze gewoon 
weer in hun wereld. Een wereld waar de JIM veel 
beter bij aansluit. Die vanuit zijn of haar kennis en 
het vertrouwen realistische voorstellen kan doen. 
Waarmee het gezin kan stabiliseren en normaliseren. 
Met de JIM erbij kunnen we veiligheid en andere issues als gedeelde dilemma’s be-
spreken. Je krijgt dan een heel ander gesprek. Protocollen zijn schijnzekerheid. Als 
we concrete afspraken maken met de JIM en het sociale netwerk om de jongere, 
heb je een veel steviger fundament.’

Anders vasthouden
Het is best ingewikkeld om niet in de hulpmodus te schieten. ‘We moeten de relati-
viteit van professionele hulp inzien. Het is veel waardevoller om het gezin te helpen 
om zichzelf te helpen. Dat vergt lef, goed luisteren en vooral: vertrouwen. Vertrou-
wen in de mensheid als geheel en in deze aanpak. Als je ook maar een greintje 
twijfelt, verval je in de hulpverlengingsstand. Niet ons oordeel telt: de JIM bepaalt. 
Gaat de dochter in therapie? Hoe wordt het contact met moeder? Focussen we op 
school? Het is echt essentieel dat de JIM hier leidend in is. Toch zou ik het niet los-
laten noemen, maar anders vasthouden. We doen een stapje terug en ontwikkelen 
een nieuw soort professionaliteit: met oog voor wat in deze situatie nodig is. Niet 
vanuit onze denkbeelden, maar vanuit het systeem van de jongere. En nog steeds 

met hart en ziel.’

Primeur
In Roermond zijn op dit moment 18 personen als JIM actief en 

zijn zo’n 50 hulpverleners getraind in de JIM-aanpak. De 
betrokken zorginstellingen zijn Rubicon, Mutsaersstich-

ting en Koraalgroep. Els: ‘JIM sluit heel goed aan bij de 
transitiedoelstellingen: dichter bij het gezin, meer 

zelfregie en minder kosten. Roermond is de eerste 
gemeente die de aanpak als geheel omarmt. In an-
dere steden waren het tot nu toe de zorginstellin-
gen die individueel met JIM aan de slag gingen. 
Vanuit de gemeente kun je echter sneller en 
beter samenwerken in de regio. De gemeente 
geeft het InVerbindingsteam de financiering en 
het vertrouwen om in te zetten wat nodig is. 
Een kanteling in denken die we op steeds gro-
tere schaal ook in andere gemeenten zien.’

De organisatie

Vertrouwen is de basis
Uithuisplaatsing is het laatste redmiddel als het thuis niet 

goed gaat met een jongere. Maar institutionalisering doet vaak 
meer kwaad dan goed. Gelukkig is er een alternatief: JIM. Een afkorting 

voor ‘Jouw Ingebrachte Mentor’. Dit kan een vriend, tante of buurman zijn, 
een volwassene die door de jongere wordt vertrouwd. ‘Vertrouwen daar be-
gint alles mee’, weet Els Bijman, JIM-opleider en procesbegeleider. 

Als er problemen zijn, moet er iets veranderen. Maar veranderen is super moeilijk 
en kost tijd. ‘Tijd die je als professionals niet altijd hebt. En belangrijker nog: iemand 
verandert alleen als hij degene die hem begeleidt vertrouwt’, vertelt Els Bijman, 
die betrokken was bij de ontwikkeling van de JIM-aanpak met bedenker Levi van 
Dam. ‘Juist dat vertrouwen is heel lastig op te bouwen wanneer je als professional 
in een gezin komt. Je bent vaak de zoveelste en bent meestal maar enkele uurtjes 
in de week aanwezig. Alle goede bedoelingen ten spijt: dat vertrouwen krijg je als 
professional vaak niet opgebouwd. Maar als je beste vriendin je advies geeft, heb 
je daar best oor naar. Zeker als ze een week later binnenloopt om te vragen hoe het 
ermee staat. Vanuit dat idee ontstond JIM. We doen als professionals een stapje 
terug en vragen: wie vertrouw jij?’

Hoe het werkt
De JIM-aanpak combineert informele en professionele zorg, waarbij de informele 
zorg een hele belangrijk rol krijgt. Els: ‘Als de JIM gevonden wordt, bespreken we 
hoe de samenwerking eruit gaat zien. Wat wil de JIM doen, op welke momen-
ten wil hij of zij begeleiding? Dat kan variëren in intensiteit. Belangrijkste 
is dat hij of zij zoveel als nodig gesteund wordt door het InVerbin-
dingsteam. Dit zijn professionals vanuit diverse zorgorganisaties 
die getraind zijn in de JIM-aanpak. In die aanpak staat de 
systemische kijk centraal: de relaties zijn leidend, niet de 
ziekte of het ongewenste gedrag. De JIM-mindset helpt 
de professional om te normaliseren. Belangrijk is ook dat 
in principe alle andere hulp stopt. De JIM is vervolgens 
aan zet om met het InVerbindingsteam, de jongere 
en het gezin te onderzoeken welke hulpverlening 
gewenst is. JIM is onderdeel van het systeem en 
de leefwereld van de jongere en daar gaan we mee 
werken.’

Hun wereld 
We willen allemaal het beste voor de jongere. Maar 
wat is het beste? Els: ‘De JIM-aanpak is een enor-

‘Ik zou het 
niet loslaten 
noemen, 
maar anders 
vasthouden.’

6
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Het InVerbindingsteam

Een andere bril
voor hulpverleners

De JIM staat er niet alleen voor. Het multidisciplinaire InVerbin-
dingsteam begeleidt en ondersteunt hem of haar en zet de therapie 

en expertise in die nodig is. Wat dat is en in welke frequentie, dat bepalen de 
JIM en de jongere zelf. 

In het InVerbindingsteam werken drie zorginstellingen nauw samen: Rubicon, 
Koraalgroep en de Mutsaersstichting. Het team bestaat uit negen professionals 
uit de jeugdzorg, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking. De samenwerking tussen de 
disciplines zorgt voor kennis deling én gedeelde verantwoordelijkheid. En door met 
het netwerk en de ketenpartners systemisch te werken, wordt er gebouwd aan een 
duurzame oplossing. 

Rust
We spreken gedragswetenschapper Marleen Vergeldt en systeemtherapeuten Gijs 
Simons en Gé Kusters. Wat zijn hun ervaringen met de JIM-aanpak? ‘De eerste 
stap in het proces is dat de jongere een JIM zoekt die hij vertrouwt’, vertelt Mar-
leen. ‘Dat kan een dag duren tot enkele maanden. Als de JIM gevonden is, ontstaat 
er direct een bepaalde rust in het gezin. Puur door het feit dat die persoon er is. 
We geven via de JIM de regie weer terug aan de jongere. Het InVerbindingsteam 
is de begeleiding waar de JIM op terug kan vallen. We zijn er om de JIM in positie 
te brengen. En dat is voor ons als hulpverleners soms nog harder werken dan we 
gewend waren. We moeten onze eigen denkbeelden en reddersrol loslaten en 
tegelijkertijd de betrokken organisaties meenemen.’ 

Stap 2
‘De JIM, jongere en hulpverlener brengen samen het netwerk in kaart’, vertelt Gijs. 
‘Wie weet van de situatie, wie is betrokken en wie kan hulp bieden? Het proces 
van het zoeken naar - en werken met - een JIM helpt om bij een jongere (en diens 
ouders) het vertrouwen in de hulpverlening te 
vergroten en geeft hoop op een andere uit-
komst. Van daaruit kan een veranderingswens 
ontstaan bij de jongere. Daarna werken de 
JIM en professionals samen met de jongere 
en diens gezin om die verandering te laten 
plaatsvinden. De JIM heeft kennis van de jon-
gere en het gezin en de professionals van het 

InVerbindingsteam 
zetten hun experti-
se in. Diagnostiek, 
systeemtherapie 
en begeleiding kan 
vanuit het eigen team 
ingezet worden, wat 
tijdswinst en gedeelde 
verantwoordelijkheid 
met zich meebrengt.’

Respectvol samen doen
‘Professionals willen vanuit 
de beste bedoelingen helpen, 
redden en voorkomen’, vervolgt 
Gijs. ‘Maar we nemen soms te veel 
over. Daarmee maken we mensen 
onbedoeld afhankelijk van hulp. Er zijn 
wellicht gezinnen die juist willen dat we het 
overnemen – dat we het ‘probleem’ voor hen repa-
reren – maar dat is een illusie, dat kan een externe niet voor je doen. Het is een 
valkuil voor hulpverleners om zich te positioneren als de betere, beschermende 
ouder. We moeten het samen doen. Alice van der Pas (1934-2017) betoogde in de 
door haar ontwikkelde Ouderschapstheorie dat ouders verantwoordelijk zijn én zich 
verantwoordelijk voelen voor hun kinderen. Ouderschap is een zware taak die zich 
kenmerkt door ervaringsleren: het is proberen, vallen en weer opstaan. Vaak gaat 
het goed, vaak ook niet. Alleen accepteren we (de maatschappij) dat steeds minder 
en reageren we hard en met weinig compassie naar ouders die het niet lukt. Dat 
maakt ouders kwetsbaar en weinig bereid te praten over de momenten waarop 
het mis ging. Met professionals, maar ook met het informele netwerk. Terwijl beide 
goede hulpbronnen kunnen zijn (buffers) om het ouderschap hanteerbaar te ma-
ken in moeilijke omstandigheden. Dat vraagt om een respectvolle attitude, van alle 
betrokkenen.’  

Schop onder je kont   
‘Ook zijn er gezinnen die veel weerstand hebben tegen hulp, waarschijnlijk vanuit 
gevoelens van schuld, schaamte en kwestbaarheid. Ook voor hen is JIM een 
alternatief’, vertelt Gé. ‘De JIM wordt gekozen als hij door alle betrokkenen wordt 
vertrouwd en staat daarom veel dichter bij de jongere en het gezin. Dat is de basis 
om op verder te bouwen. JIM is daarmee ook taboedoorbrekend: een probleem 
hoeft niet binnenskamers te blijven. Betrek mensen om je heen bij de oplossing. 
Vroeger was het heel normaal dat ook je buren, een tante of goede huisvriend je 
een luisterend oor gaf of een schop onder je kont.’

‘Ouderschap 
is een zware 
taak die zich 
kenmerkt door 
ervaringsleren’

8
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De verwijzers

‘Ik gun het iedere jongere 
om vanuit de eigen wortels 
te groeien’

Helikopter 
‘Doordat de hulpverlener vanuit het 
InVerbindingsteam enige afstand 
heeft tot het gezin en het netwerk, 
kan hij beter vanuit een helikopter-
view naar het gezin en het omrin-
gende netwerk kijken’ vindt Marleen. 
‘Dit biedt de hulpverlener de moge-
lijkheid om met een andere bril naar 
dezelfde feiten kijken, te relativeren 
en te nuanceren.’ Gé vult aan: ‘In de driehoek JIM, jongere/gezin en professional 
ontstaat een nieuwe vorm van samenwerking. De wij/zij-verhouding maakt plaats 
voor een samenwerking met gedeelde dilemma’s. De wederkerigheid zorgt voor 
betrokkenheid vanuit de jongere. Hij of zij heeft immers zelf iemand benaderd. De 
JIM is er voor mij, dan moet ik ook meedoen.’

Paradox
‘Het moeilijke aan de JIM-aanpak is het accepteren van de onzekerheid en dilem-
ma’s’ vervolgt Gé. ‘Je ziet van alles waar je niks mee kan doen. Of in ieder geval nu 
niet. Maar het overnemen van de situatie geeft schijnzekerheid. We kunnen beter 
een nieuwsgierige-niet-weten-houding aannemen. Want we weten: alleen hun 
tempo werkt. Dat is een subtiel proces. Vertragen om te versnellen.’ Gijs vult aan: ‘Ik 
zie wat de JIM-aanpak doet doet en ik geloof erin. Maar ik wil het niet promoten en 
je moet het denk ik ook niet ‘opleggen’. Zelf was ik bij de start kritisch op de aanpak 
en op wat er allemaal van een JIM verwacht wordt. In de loop van de tijd kreeg ik 
steeds meer vertrouwen, doordat ik zie dat het werkt. Dit proces gun ik andere 

professionals ook: vertrouwen opbouwen door eigen ervarin-
gen. Dit is de paradox: de JIM-aanpak werkt alleen als 

iemand er klaar voor is. De echte verandering zit 
daarom in de hoofden van alle hulpverleners. 

Het draait om vertrouwen en de wil om 
altijd te kijken naar hoe iemand zelf in 

zijn kracht komt. We doen als hulpver-
leners geen stap terug, maar zetten 

een andere bril op. Daarbij zijn we 
nieuwsgierig naar het perspectief 
van de ander. We gaan graag 
in de schoenen staan van het 
gezin, de jongere of de JIM 
om hen te begrijpen, maar we 
gaan niet met hun schoenen 
lopen en nemen het dus niet 
over.’

Als jeugdhulpverleners zijn we continu op zoek naar de juiste manier om 
jongeren te bereiken en gezinnen te helpen. Verwijzers Annemarie Pijnenburg 
(BJZ) en Loes Willekens (CJG) maakten eind 2018 kennis met de JIM-aanpak. 
Annemarie: ‘JIM kan echt het verschil maken in iemands leven.’

Van september 2018 tot en met januari 2019 deden gedragswetenschappers An-
nemarie en Loes samen met 18 collega’s mee aan een training over JIM. Sindsdien 
zetten ze de aanpak regelmatig in, ook in minder complexe en minder acute situ-
aties dan dreigende uithuisplaatsing. Aan de hand van dit artikel hopen ze meer 
collega’s bekend te maken met de JIM-aanpak, als één van de mogelijke vormen 
van hulpverlening.

Eén vraag 
Loes: ‘In de JIM-aanpak staan de jongere en zijn mentor écht centraal. De eerste 
stap is namelijk dat alle hulpverlening die er is (verantwoord) een stap terug doet. 
Vervolgens stellen we de jongere één vraag: wie in je netwerk vertrouw jij en zou 
jouw mentor kunnen zijn? Pas na het vinden van de JIM komen de andere hulpvra-
gen aan bod. De ‘wie’ gaat dus voor de ‘wat’.’ 

Iets heel moois
Annemarie: ‘De JIM en de jongere zijn de baas over het proces en het tempo. En 
dat is soms best lastig. We moeten verdragen dat het tijd kost voordat er een zicht-
bare verandering is. Maar als je dit proces de ruimte geeft, kan er iets heel moois 
ontstaan. Iets waar de jongere zijn hele leven profijt van heeft.’ Loes vult aan: ‘De 
JIM is er altijd. Of in ieder geval vele malen vaker (en langer) dan dat professionele 
hulp aanwezig is. De JIM is onderdeel van het netwerk, onderdeel van zijn leven 
en kan samen met de jongere een duurzame verandering teweegbrengen. Juist 
ook omdat de veranderingen die de jongere en de JIM bedenken door hen zelf zijn 
ingezet.’ Annemarie: ‘Wellicht is dat niet de verandering die wij als professionals 
als eerste zouden bedenken, maar wel een verandering vanuit hun eigen normen 
en waarden. Passend bij het leven van de jongere, samen met het netwerk. De 
JIM-aanpak doet meer recht aan de eigenheid van gezinnen.’ 

Ruimte geven zodat het netwerk kan opstaan
Soms is het wel lastig als er nog geen JIM in beeld is. Loes: ‘De zoektocht naar een 

‘JIM is ook 
taboedoorbrekend: 
een probleem hoeft 
niet binnenskamers 
te blijven.’
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De wethouders

Een uithuisplaatsing 
breekt af, JIM bouwt op

Vier gemeenten in Midden-Limburg Oost (Roermond, Roer-
dalen, Echt-Susteren en Maasgouw) zijn gezamenlijk gestart met de 

JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is in eerste instantie 
bedoeld om uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen.

‘Door als gemeenten samen op te trekken, bundelen we onze krachten en lukt het 
ons problemen rond jeugdzorg duurzaam op te lossen’, vertelt Marianne Smits-
mans, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Roermond. ‘In onze regio 
worden we relatief vaak geconfronteerd met uithuisplaatsingen van jongeren. Een 
uithuisplaatsing is het laatste wat je wilt en in mijn ogen één van de meest trau-
matische gebeurtenissen in het leven van een jongere. Dat willen we voorkomen. 
Een uithuisplaatsing breekt af en kent alleen maar verliezers. Met de JIM-aanpak 
bouwen we juist op.’ 

Eugenie Cuijpers wethouder Sociaal Domein van de gemeente Roerdalen vult aan: 
‘Zelfs in gezinnen waar al een gerechtelijk bevel ligt voor uithuisplaatsing, zetten 
we nu de JIM-aanpak in en de resultaten zijn verbluffend. In onze pilot ging het 
om 19 jongeren. Met de inzet van de JIM is het gelukt om 17 uithuisplaatsingen te 
voorkomen.’ 

JIM sluit aan bij integrale aanpak
Binnen het sociaal domein werken de gemeenten steeds meer volgens een inte-
grale aanpak. Dat betekent dat als er een probleem speelt binnen een gezin er niet 
alleen naar dat ene probleem wordt gekeken, maar dat er tegelijkertijd oog is voor 
wat er nog meer speelt. Bovendien hebben problemen vaak met elkaar te maken 
en versterken deze elkaar. ‘Als gemeenten willen we een totaalbeeld krijgen wat 
er in een gezin aan de hand is. De inzet van een JIM past hierbij. De JIM is een 
vertrouwenspersoon voor de jongere én de ouders.

Als een JIM ook andere problemen signa-
leert, willen we ook daarvoor een oplossing 
bieden. Voorheen was een uithuisplaatsing 
een laatste redmiddel om ouders te ontlas-
ten en de jongere werd daarmee eigenlijk 
gestraft’, vertelt Eugenie Cuijpers. ‘Met als 
gevolg dat de problemen niet opgelost wer-
den en zelfs vaak nóg erger werden.’

‘Met de JIM-
aanpak kunnen 

we meer jongeren 
beter helpen.’

JIM kan soms even 
duren. In complexe 
situaties zijn net-
werken afgebro-
ken of bescha-
digd. Maar dat 
is ook meteen 
een belangrijk 
onderdeel van 
het probleem. 
Aandacht geven 

aan het herstellen 
van dit netwerk en 

de jongere daarin de 
leiding geven, is een 

cruciale stap: je netwerk 
heb je je hele leven nodig.’ 

Annemarie vult aan: ‘Het 
lijkt soms van buitenaf dat 

er in deze fase niets gebeurt, 
maar er gebeurt juist heel veel. We 

geven ruimte zodat het netwerk kan op-
staan, en de jongere kan kiezen wie hij vertrouwt. 

Deze ‘pauze’ is niet altijd makkelijk, zeker als de druk vanuit betrokken organisaties, 
zoals de leerplicht of rechtbank, toeneemt. Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel 
zouden we graag meteen in actie komen.’

Veiligheid
Maar we laten de veiligheid natuurlijk niet los. Loes: ‘Je maakt op ieder moment 
opnieuw de afweging of de situatie verantwoord is. Dat is een subtiel proces, maar 
kan wel het verschil maken in iemands leven. Want het overnemen van de situatie 
of het uithuisplaatsen van de jongere doen we alleen als er echt geen andere optie 
is. Dus als we dit kunnen voorkomen door bijvoorbeeld de inzet van JIM, dan zullen 
we dat zeker doen.’ Annemarie vult aan: ‘Uiteraard maken we gedurende het hele 
proces duidelijke afspraken over veiligheid. Als organisaties onderling en met de 
JIM en de jongere. We spreken bijvoorbeeld af waar de jongere naartoe gaat als 
hij zich slecht voelt. Wie kan hij bellen? Wat doet de JIM als er twijfels zijn? En we 
houden een vinger aan de pols, zodat alle signalen van onveiligheid worden op-
gepikt.’ Loes tot slot: ‘We kijken per situatie of de JIM-aanpak ingezet kan worden. 
Vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid, binnen duidelijke kaders van veiligheid 
en vangnet. Ik gun het iedere jongere om vanuit de eigen wortels te groeien en zijn 
eigen leven in te richten samen met zijn eigen netwerk. JIM geeft hen een nieuwe 
kans om dat te doen.’ 
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ContactMarianne Smitmans: ‘Los van de traumatische ervaring voor de jongere, is uit-
huisplaatsing een duur middel en verre van ideaal. Met de JIM-aanpak kunnen we 
kosten besparen en uiteindelijk daardoor meer jongeren beter helpen.’

Eigenlijk heeft iedereen een JIM
Het gedachtegoed achter de JIM-aanpak komt er op neer dat je een vertrouwens-
persoon hebt uit je eigen omgeving. Iemand die naar je luistert, je steunt en je 
helpt. ‘De meeste mensen hebben een JIM zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. 
De rol en aanwezigheid van een JIM in je leven is van onschatbare waarde’, vertelt 
Eugenie Cuijpers. ‘Als een jongere serieuze problemen heeft en de situatie binnen 
een gezin loopt uit de hand dan kan het zo ongelooflijk goed helpen als er iemand 
is die de rol van de JIM kan vervullen. Bij deze aanpak wordt de JIM ondersteund 
door het Inverbindingsteam dat uit professionele hulpverleners bestaat met één 
systeemtherapeut als aanspreekpunt. Zij zijn het vangnet.’

Samen problemen oplossen
‘Dat er met jongeren en hun ouders ernstige problemen kunnen ontstaan, is niet 
te voorkomen. Wij kunnen er als gemeente, de JIM en de professi-
onele hulpverlening wél voor zorgen dat we deze problemen 
samen oplossen. Het maakt zo’n wezenlijk verschil als 
de jongere en ouders terugkijken op een moeilijke 
tijd die wél goed is opgelost. Daar is iedereen bij 
gebaat’, aldus Marianne Smitsmans.   

Uitrol naar grotere regio
‘We zijn ongelooflijk trots op het 
positieve resultaat dat we tot nu 
toe met de inzet van de JIM 
bereikt hebben’, gaat Marianne 
Smitsmans verder. ‘Het is nu 
ook de bedoeling dat de JIM 
een vast onderdeel wordt van 
ons jeugdbeleid en dat deze 
aanpak wordt uitgerold naar 
een grotere regio in Noord- 
en Midden-Limburg. Wij delen 
onze ervaringen heel graag 
met andere gemeenten. Zo 
zijn we tenslotte zelf ook 
geïnspireerd geraakt toen wij 
voor het eerst van deze aan-
pak hoorden.’ 

Meer weten over JIM? Neem dan contact op met de gemeente Roermond, 
afdeling Welzijn, cluster jeugd via het algemene nummer 14 0475.

Ben je als professional of verwijzer geïnteresseerd in de JIM-aanpak?
Neem dan contact op met het CJG (tel.: 088-4388300) of rechtstreeks 

met het JIM-InVerbindingsteam (tel.: 077-3217897 of mail: 
toegangmiddenlimburg@mutsaersstichting.nl).
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Ga ook aan de slag met JIM!


