InVerbinding
Als thuis wonen niet meer
vanzelfsprekend is

Iedere jongere verdient een stabiele thuisbasis. Een plek waar hij of
zij veilig is en het beste uit zichzelf kan halen. Wij, team InVerbinding,
worden betrokken bij alle jongeren (12-23 jaar) voor wie thuis wonen
niet meer vanzelfsprekend is.
Wanneer thuis wonen niet meer

jongere zijn of haar familie, vrienden

vanzelfsprekend is, spelen er vaak al

en andere belangrijke mensen juist

langere tijd verschillende

heel hard nodig heeft.

problemen en heeft eerder
ingezette hulp onvoldoende

Steun uit eigen omgeving

geholpen. Wij zijn dan de zoveelste

Om de jongere te motiveren en te

hulpverleners. Dit kan bij de jongere,

versterken, investeren wij in de

de ouders en andere betrokkenen

betrokkenheid en samenwerking

voor de nodige frustratie, teleur-

met zijn of haar netwerk en passen

stelling en een gevoel van onmacht

wij onze hulpverlening daarop aan.

zorgen.

Zo werken wij met de JIM-aanpak.
JIM staat voor Jouw Ingebrachte

Tante jongere: “Er waren
ineens zoveel hulpverleners
dat ik maar een stapje terug
heb gedaan. Ik wist ook niet
wat ik kon doen voor mijn
nichtje. Zij praatte hierover
met de hulpverleners en niet
meer met mij.”

Mentor. JIM is een vertrouwenspersoon die door de jongere zelf
wordt gekozen en die voor de
jongere met ons wil samenwerken.
Om een passende JIM te vinden,
stellen we de jongere vragen als:
“Wie is er belangrijk voor jou? Wie
bel je als je ergens mee zit? Wie

Daarnaast zien we regelmatig dat

steunt jou als je het moeilijk hebt?

belangrijke mensen uit het eigen

Wie mag tegen jou zeggen dat je

netwerk overbelast zijn geraakt,

iets niet handig hebt aangepakt?

plaats hebben gemaakt voor de vele

Wie moedigt jou aan om je best te

hulpverleners of niet op de hoogte

doen?” JIM heeft vaak een positieve

zijn van de problemen. Dit terwijl de

invloed omdat hij of zij de situatie
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vaak al langere tijd kent, de jongere

opvoedhulp, (licht) verstandelijke

JIM vertrouwt en JIM de jongere

beperking, kinder- en jeugdpsychia-

kan motiveren. Pas wanneer de JIM

trie, systeemtherapie en verslavings-

van de jongere is aangesteld, is ons

zorg. De expertises die nodig zijn

team compleet.

worden betrokken. Daarnaast zijn
we nauw verbonden aan alle woon-

Jongere: “JIM kent mij veel
beter dan welke hulpverlener
ook. Ik vertel het eerder aan
hem als ik mij niet goed voel.
Hij kan dat zelf ook altijd heel
goed aan mij zien. En, JIM
weet het ook als ik ‘ja’ zeg,
maar eigenlijk ‘nee’ bedoel.”

Samen beslissen
Met de jongere, JIM, de ouders en
belangrijke andere mensen brengen

en behandelplekken van Enver. Op
die manier kunnen we een goede
inschatting maken of een verblijf
helpend kan zijn.

JIM: “Al jaren zie ik de situatie
steeds meer afglijden, maar
mij is nooit iets gevraagd.
Nu ben ik gevraagd als JIM
en mag ik meehelpen om de
situatie op te lossen.”

we in kaart wat er aan de hand is,

Hulp die helpt

wat een ieder de jongere gunt en

Welke hulp wij vervolgens bieden, is

welke ideeën er zijn over wat er

afhankelijk van de situatie en

moet gebeuren. Bij InVerbinding

persoonlijke behoeften van de

hebben we hulpverleners met

jongere. Op basis van de situatie,

expertise op gebied van jeugd- en

het perspectief, de doelen en wensen
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Jongere: ‘‘Mijn JIM kent mij veel
beter dan welke hulpverlener
dan ook.’’

maken we daarvoor samen met

Het plan en de hulpverlening

de betrokkenen een plan. Dat kan

evalueren we regelmatig en stellen

variëren van een jongere die thuis

we als dat nodig is bij.

woont met ondersteuning van JIM
en InVerbinding, tot een jongere die
verhuist naar een woon- en
behandelplek van Enver met ondersteuning van JIM en professionele
begeleiding. Alle variaties tussen
deze twee uitersten zijn denkbaar en
met InVerbinding mogelijk. Bijvoorbeeld thuis of bij het netwerk wonen
met de mogelijkheid van een timeout plek. Of, vast enkele dagen per
week verblijven op een woonbehandelplek van Enver.

Moeder: ‘‘Er komen al jaren
hulpverleners over de vloer,
maar nu met JIM heb ik voor
het eerst het gevoel het niet
meer allemaal alleen te
hoeven doen. Met JIM en
InVerbinding heb ik voor het
eerst het gevoel dat het ons
thuis wel gaat lukken.’’

Jongere: ‘‘Ik vind het fijn dat
de begeleiding van de groep
vaak afspreekt met mij en
JIM. Zo weet JIM ook gelijk
wat er speelt en wat we
afspreken. Naar schoolafspraken hoef ik gelukkig ook
niet meer met een hulpverlener. Ik ga daar nu samen
met JIM naartoe. Dit is veel
fijner.’’

JIM blijft
Welk plan we ook met elkaar maken,
JIM blijft. Zowel de hulpverleners
van InVerbinding als de woon- en
behandelplekken van Enver werken
met de JIM-aanpak.

JIM: ‘‘Ik was er eigenlijk altijd
al, ben er nu nog steeds en zal
er ook altijd blijven.’’
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Aanmelden
InVerbinding is er voor alle jongeren
van 12-23 jaar met een B of C
arrangement bij Enver.
Voor het aanmelden van een
jongere, of vragen daarover, kun je
contact opnemen met het Enver
aanmeldpunt:
aanmeldenRR@enver.nl of
085 486 70 10.
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Samenwerkingspartners InVerbinding
InVerbinding is in de regio Rotterdam Rijnmond een samenwerkingsverband
van Enver, Yulius en Youz.
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Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Enver en onze werkwijze op www.enver.nl.
Neem bij vragen over InVerbinding contact op met:
Renée Kok, systeemtherapeut en coördinator InVerbinding:
reneekok@enver.nl of 06 199 256 42, of
Moniek Wagenvoorde, manager:
moniquewagenvoorde@enver.nl of 06 868 370 94.
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