
 

 

 

 

 

 

 
 

 

JIM 
Jouw Ingebrachte Mentor 

 
JIM is iemand uit je omgeving die jou gaat ondersteunen als vertrouwenspersoon. Wie 

jouw JIM wordt, bepaal je zelf. Belangrijk is dat hij of zij jou goed kent en weet waar je 

behoefte aan hebt.   
 

Wat doet een JIM? 

Elke JIM is anders. JIM kan bijvoorbeeld met je 

praten, samen dingen ondernemen, aanwezig 

zijn bij gesprekken en ondersteunen bij 

praktische zaken. Misschien kun je er af en toe 

logeren. Het hangt van jou af: wat heb jij 

nodig? 

 

Jongere: ‘’JIM gaat met mij mee naar 

gesprekken. Dat vind ik heel fijn, zo heb ik 

niet het gevoel dat ik er alleen voor sta.’’ 

 

Ook je hulpverlener(s) hebben regelmatig 

contact met JIM, voor advies en om met 

elkaar te werken aan oplossingen.  

 

Wie wordt jouw JIM? 

Jij kiest je eigen JIM, een volwassene uit je 

omgeving. Dat kan een familielid zijn, een 

sportcoach, een leraar of misschien de moeder 

van een vriend of vriendin.  

 

JIM is iemand waar jij vertrouwen in hebt, die 

jou kent en weet wat voor jou belangrijk is. JIM 

is niet één van je ouders en woont het liefst 

niet met jou in één huis.  

Juist door met wat meer afstand naar de 

situatie te kijken, kan JIM goed met je 

meedenken en je beter helpen.  

 

Heb je moeite met het bedenken wie jouw JIM 

kan zijn? Stel jezelf dan de volgende vragen: 

 

• Wie is voor jou belangrijk?  

• Wie bel je als je ergens mee zit?  

• Wie steunt jou als je het moeilijk hebt?  

• Wie mag tegen jou zeggen als je iets niet 

handig hebt aangepakt?  

• Wie moedigt jou aan om je best te doen? 

 

JIM kan jou het beste ondersteunen als je 

ouders het eens zijn met de door jou gekozen 

mentor. 

 

Waarom een JIM? 

In de hulpverlening zien we regelmatig dat  

de familie en vrienden van een jongere 

overbelast zijn, plaats hebben gemaakt voor 

hulpverleners of niet op de hoogte zijn van  

de problemen. Dit terwijl je in moeilijke 

situaties juist de steun van je familie  

en vrienden nodig hebt.  

 

 

 

 

Samen. Sterker. Verder 



 

 

 
 

Wij gaan de belangrijke mensen om je heen 

(weer) betrekken en met hen samenwerken, 

zodat jouw situatie verbetert en jij het beste 

uit jezelf kan halen. Nu en in de toekomst. 

 

JIM: “Nu ben ik gekozen als JIM en mag ik 

eindelijk meehelpen om de situatie op te lossen”. 

 

Afspraken maken 

Nadat je hebt aangegeven wie je als JIM wilt, 

bespreken met jou en je ouders of JIM mag 

meedenken over belangrijke keuzes. Mag hij 

bijvoorbeeld regelmatig contact met je 

hebben, samen met jou iets ondernemen en 

deelnemen aan gesprekken met ons en andere 

instanties? 

 

 

 

 
 

Aan JIM vragen we of hij zich aan jou wil 

verbinden en met ons wil samenwerken. Zegt 

JIM ‘ja’, dan krijgt hij persoonlijke begeleiding 

en advies van je hulpverlener(s). Je ouders, JIM 

en de hulpverlener(s) gaan vervolgens samen 

met jou aan de slag. Met elkaar werken we 

aan jouw wensen voor de toekomst.  

 

Meer informatie 

Heb je vragen over onze hulpverlening of over 

JIM? Bespreek die dan met je hulpverlener. Hij 

of zij vertelt je graag meer. Ook je ouders en 

JIM kunnen voor meer informatie bij jouw 

hulpverlener terecht.  

 

 

 

 

Jongere: ‘’JIM kent mij veel beter dan welke hulpverlener dan 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.’’ 
 

 

 

 

Moeder: “Ik heb voor het eerst het gevoel dat  

het ons wel gaat lukken.’’  
 

 

 

 

JIM: ‘‘Ik was er eigenlijk altijd al, ben er nu nog steeds  

                          en zal er ook altijd blijven.’’ 
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