
3.300 JIM’s
1.650 JIM-getrainde  
professionals
34 JIM-ambassadeurs
15 JIM-trainers  
23 JIM-trainers 
in opleiding
JIM actief in 23 van de  
42 jeugdzorgregio’s

> Nieuw kantoor: 
Arnhemseweg 6, 
3817 CH Amersfoort

> Nieuwe website: 

JIMwerkt.nl

> Nieuwe studio:
ingericht voor online 
lesgeven en het geven 
van webinars

Suzanne de Ruig en Levi van 
Dam (redactie)

Circulaire zorg
Van JIM-aanpak naar 
een nieuwe kijk op 
jeugdhulpverlening

De JIM-aanpak is overal te 
vinden: op school, in de buurt, 
in jeugdzorg en in de ggz. 
Minderjarige vluchtelingen hebben 
een JIM, net als zwerfjongeren, 
pleegkinderen en jongeren met 
een (verstandelijke) beperking.

Sinds de verschijning van De JIM-aanpak in 2016 

werken steeds meer mensen met JIM (Jouw 

Ingebrachte Mentor). Ruim veertig instellingen 

zijn inmiddels getraind in deze nieuwe 

benadering. Circulaire zorg laat zien waar JIM nu 

staat en welke mogelijkheden er zijn voor een 

nieuwe kijk op de jeugdhulpverlening.

Natuurlijke hulpbronnen en handelen met het oog 

op de volgende generatie vormen de pijlers van de 

circulaire zorg voor onze jeugd. Het gaat hierbij om 

het organiseren van een wederkerige samenwerking 

tussen professional, ouder, jongere en JIM, waarbij rollen 

kunnen wisselen. De ene keer is iemand hulpvrager, 

dan weer zorgbieder. Dit is een circulair proces. In dit 

boek worden praktische handvatten gegeven voor alle 

mensen die met JIM (gaan) werken, van begeleider of 

therapeut tot wethouder of manager, aangevuld met 

verhalen uit de praktijk van maar liefst 22 auteurs.

Suzanne de Ruig heeft gewerkt als maatschappelijk 

werker en systeemtherapeut binnen jeugdhulp 

en ggz. In 2016 heeft ze samen met Levi van Dam 

Stichting JIM opgericht. Levi van Dam werkte in 

de psychiatrie, het hoger onderwijs, de jeugdhulp 

en promoveerde op het onderwerp natuurlijk 

mentorschap. Levi werkt bij Spirit, en vanuit 

Garage2020 en de Universiteit van Amsterdam 

zet hij zich in voor nieuwe (zorg)concepten.
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• Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen en 

interviews
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JIM: 
‘Haar moeder dacht dat 
het misschien te zwaar zou 
zijn voor mij, maar ik vind 
het alleen maar een eer en 
logisch dat ze me gevraagd 
heeft als JIM.’

Jongere: 
‘Zonder mijn JIM zou ik niet 
zijn waar ik nu ben. Dan had 
ik mijn familie en school 
veel meer links laten liggen.’

Professional:
 ‘Als ik collega’s uitleg wat 
JIM is, zien ze vooral de  
beren op de weg. Als ik  
uitleg aan vrienden en 
familie wat ik doe, vinden 
ze het gek dat we dit als 
hulpverleners nu pas doen!’

Jim in filosofisch  
perspectief  
De JIM-vraag

Waardering JIM
Nieuwe SKJ accreditaties  
voor de trainingen, JIM,  
cursus Ik en de Ander (4-daagse) 
en Train-de-Trainer 

SKJ punten
basistraining JIM: 39,5 punten
cursus Ik & de Ander: 29 punten
Train- de trainer: 95 punten 

4x wetenschappelijke 
publicaties

Publicatie boek 
Circulaire Zorg

Trainingen  
in 3 dagen naar  
online omgebouwd 
vanwege Corona

Nieuwe producten:  
- JIM personal trainer 
- gratis webinars

Met je eigen wortels   
groei je het mooist

JIM Innovaties:                         Organisatie JIM:JIM in Nederland

En buiten  
Nederland in:

JIM in de media

1 2 3 4

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-laat-niet-professional-toe-in-jeugdhulp-een-zelfgekozen-mentor-helpt~b516aa90/?referrer=https%3A%2F%2Fdestichtingjim.email-provider.nl%2F
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/43b273d6-720d-44f7-b619-ecc7224c0890/2020-09-16-nieuwe-kijk-op-jeugdhulpverlening
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-020-01336-5 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10560-020-00730-z
file:Cultivation%20of%20natural%20mentors%20to%20strengthen%20resiliency%20in%20youth:%20A%20program%20theory%20of%20Youth%20Initiated%20Mentoring%20%28YIM%29
https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-020-05553-3

