JIM biedt jongeren
vertrouwen en motivatie

Een oma, buurman, pleegmoeder, sportcoach, tante of vriend van de familie die
een jongere met een ondersteuningsvraag zélf kiest als zijn mentor. Het is de filosofie
in de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) die als pilot loopt in de gemeenten
Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Door het inzetten en versterken van
het netwerk van jongeren willen deze gemeentes uithuisplaatsing voorkomen.
Met nog twee andere zorgaanbieders neemt Koraal deel aan de pilot.

Eefje Franssen en Nancy Schreurs zijn
de medewerkers die namens Koraal mee
uitvoering geven aan de pilot. Ze zijn zeer
enthousiast over de JIM-aanpak. “De jongeren
die het betreft zijn hulpverleningsmoe; ze
hebben al zo veel hulpverleners voorbij zien
komen en hebben geen zin meer in nog eens
tig gesprekken met in hun ogen vreemde
mensen”, zegt Eefje Franssen.
“En daarom mag een jongere in de JIMaanpak zelf zijn vertrouwenspersoon kiezen
die hem kan helpen”, vult Nancy Schreurs
aan. “Doordat een jongere zijn eigen mentor
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inbrengt ontstaat er rust en krijgt de jongere
wél de motivatie om mee te werken in een
bepaald hulpverleningstraject. De JIM kan
een jongere veel beter bereiken, kan lezen en
schrijven met hem en weet hoe de jongere het
best kan worden benaderd. Zo hebben we een
veel betere ingang.” Eefje: “Wij zeggen: met je
eigen wortels groei je het mooist.”
Hoe werkt de JIM-aanpak? Bureau Jeugdzorg
en het Centrum voor Jeugd en Gezin
verwijzen jongeren met de juiste indicatie
door naar het zogeheten InVerbindingsteam,
dat bestaat uit tien deskundigen van

• Eefje Franssen (links) en Nancy Schreurs:
“De jongeren zijn hulpverleningsmoe en
hebben geen zin meer in nog eens tig
gesprekken met vreemde mensen.”

• “Wij zijn niet de hulpverleners. Dat zijn
de mentoren. Wij sparren, adviseren en
coachen, maar zetten in de hulpverlening
bewust een stap achteruit”

krijgt niets betaalt. We vragen commitment
van de mentor met de jongere en het
InVerbindingsteam.” Als er overeenstemming
is, wordt gezamenlijk een plan van aanpak
gemaakt waarin de jongeren doelen voor
zichzelf stellen. Nancy: “Deze jongeren zijn
vaak vastgelopen in hun ontwikkeling op
allerlei leefgebieden. Iedereen - de JIM,
de jongeren en de professionals uit het
InVerbindingsteam op de achtergrond - werkt
samen om de doelen van de jongeren te
realiseren.”

de jeugdhulporganisaties Rubicon, de
Mutsaersstichting en Koraal. Koraal is
gevraagd vanwege haar deskundigheid op
LVB-gebied. De professionals in het team
fungeren als coaches van de JIM en evalueren
om de twee maanden de stand van zaken in
een traject. Eefje: “Maar wij zijn nadrukkelijk
niet de hulpverleners, dat zijn de mentoren.
Wij sparren wel met de JIM, adviseren en
coachen, maar zetten in de hulpverlening
bewust een stap achteruit.”
De gekozen mentor moet ouder zijn dan 18
jaar en mag in principe niet onder één dak
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met de jongere wonen (al kunnen daar soms
uitzonderingen in worden gemaakt). Ouders
van de jongeren dienen toestemming te geven
voor de keuze. Nancy: “Als de jongere niemand
weet, dat gebeurt ook, begeleiden wij hem in
het vinden van de juiste JIM. Door samen zijn
sociale netwerk te onderzoeken, blijkt er altijd
wel een vertrouwenspersoon te zijn.”
Als de JIM is gevonden, bespreekt een
professional uit het InVerbindingsteam
met de mentor nog eens duidelijk wat het
mentorschap inhoudt. Eefje: “Er wordt zeker
iets verwacht. Het kost een hoop tijd en je

De doorlooptijd van de JIM-aanpak is zes
tot negen maanden. De pilot, die in maart
2018 is begonnen, duurt tot aan het eind van
dit jaar. Dit jaar zijn 40 casussen voorzien.
Waarschijnlijk start de gemeente Venlo dit
jaar ook met de JIM-aanpak. De gemeenten
Maastricht en Weert hebben belangstelling
getoond voor de nieuwe werkwijze. Eefje:
“Dit is een volstrekt andere manier van
werken. Hulpverlening gaat niet aan de slag
om jongeren te ondersteunen, maar het
netwerk. Het is dus ook stoppen met stapelen
van hulpverlening. Na negen maanden zijn wij
weg en kan de JIM gewoon verder gaan in de
ondersteuning als het nodig mocht zijn.” ■

