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Ambulante 
gezinsbehandeling 
met JIM
Jeugdhulp die start met jouw eigen ingebrachte mentor



Hulp van dichtbij
Als een kind of jongere ingewikkelde problemen heeft, zijn er veel mensen die daarbij 
betrokken kunnen worden: de hulpverlener van het wijkteam, een gezinsvoogd of 
een wijkagent. Hoe goed bedoeld ook, soms zit een jongere of ook zijn gezin, niet te 
wachten op bemoeienis en goede adviezen van buitenaf. Iemand die dicht bij een kind en 
ouder(s) staat, kan hen soms veel beter stimuleren dan welke professional ook. En die 
ondersteuning helpt lánger dan de periode dat een jeugdhulpverlener betrokken kan zijn. 
Daarom werken we bij onze ambulante gezinsbehandeling met de JIM-aanpak; met een 
vertrouwenspersoon van de jongere. 

JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)
Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is een vertrouwd iemand voor een kind of de jongere. 
Dit kan een familielid, vriend of bekende zijn. Iemand die er voor altijd is, waar je als kind 
heen kan gaan voor advies en ondersteuning of zomaar, omdat het fijn is om er te zijn.  
Het is iemand die naar je luistert en iemand naar wie je ook wil luisteren. JIM is een 
persoon die met je meedenkt over hoe het weer beter kan worden thuis, op school of in 
je vrije tijd. Door gezinnen en hun omgeving duurzaam te versterken met een JIM, zal de 
noodzaak voor uithuisplaatsing afnemen en kunnen kinderen zoveel mogelijk opgroeien in 
hun eigen gezin en omgeving.

Gezinsbehandeling met JIM in de lead 
Ambulante gezinsbehandeling met JIM is een intensieve systemische behandeling op maat. 
Dit betekent dat we alle gezinsleden en ook de leefomgeving van het gezin betrekken bij 
de behandeling. De behandeling is gericht op het verbeteren van de relatie tussen ouders, 
de jongere en overige (gezins)relaties. 

Voordat we een plan van aanpak maken om met de problemen om te gaan, zoeken we 
eerst naar de vertrouwenspersoon in het netwerk van de jongere. Het kind kiest zelf 
de JIM en als ook de ouders daar mee instemmen, gaan we aan het werk. Samen met 
het gezin en de JIM, maar ook bijvoorbeeld met leraren op school of andere belangrijke 
mensen uit de omgeving van het gezin. We maken een goed plan om ervoor te zorgen dat 
wanneer de behandeling stopt, het gezin uiteindelijk verder kan zonder de ondersteuning 
van professionals. 



“Met je eigen wortels
groei je het mooist”

De gezinsbehandeling in vier fasen 

Fase 1 Wie uit het netwerk wordt de JIM? 
De systemische behandeling start 
met het kiezen van een geschikte 
vertrouwenspersoon, de JIM. De ambulante 
gezinsbehandelaars vormen samen met 
de JIM een team rondom het kind en het 
gezin. Wij ondersteunen de JIM. De JIM 
heeft kennis van de gezinssituatie en de 
professional heeft kennis van bepaalde 
problematieken.

Fase 2 Wat gaat er veranderen? 
De JIM, de jongere en het gezin kijken samen met de ambulante gezinsbehandelaars naar 
oplossingen, ieder vanuit een andere hoek. Vanuit alle perspectieven samen ontstaat zo 
een verhaal dat breed gedragen wordt en komt er zicht op de problemen die spelen. Door 
met elkaar in gesprek te zijn, komt er ruimte om oplossingen en doelen te bepalen waaraan 
meerdere mensen zich kunnen verbinden. 

Fase 3 Samenwerken aan de oplossing 
Deze fase begint met een plan van aanpak. Hierin staat bijvoorbeeld: waar iedereen zich 
voor gaat inspannen. Als er nog bepaalde behandelingen nodig zijn, komen die ook in het 
plan van aanpak te staan. Gesteund door zijn JIM leert een jongere om te gaan met de 
dingen die spelen in zijn leven. Kinderen met een JIM voelen zich vaak beter gehoord en 
gesteund, en raken gemotiveerd om tot gezamenlijke oplossingen te komen. De JIM is 
degene die hen inspireert, energie geeft en dingen leert en meezoekt naar oplossingen die 
voor de jongere werken.

Fase 4 Vooruit en zelfstandig verder 
Door toekomstgericht en gesteund door iemand die de jongere vertrouwt, met de 
dagelijkse problemen aan de slag te gaan, kan een jongere groeien. Voordat de behandeling 
eindigt, bespreken we hoe het gezin de bereikte vooruitgang kan vasthouden. En hoe ze 
om kunnen gaan met nieuwe problemen, nadat de behandeling is afgesloten. Hierin zit 
ook de kracht van de JIM, want de JIM blijft een vaste, stabiele factor in het leven van de 
jongere of gezin, die er altijd is, dichtbij is, meekijkt en helpt om vooruit te blijven kijken.
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Met vragen over onze Ambulante gezinsbehandeling met JIM kunt u terecht  
bij ons Entreeteam. 

Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen en 
jongeren en hun gezin aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. 
Artsen kunnen ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein. 

Met de juiste verwijzing zijn er aan ambulante hulpverlening geen kosten verbonden.

Op dit moment bieden we Ambulante gezinsbehandeling met JIM met name aan in de 
regio Rivierenland. Bij vragen vanuit andere regio’s, kijken we naar de mogelijkheden om 
ook daar Ambulante gezinsbehandeling met JIM in te zetten.

Lees meer over de JIM-aanpak op www.jimwerkt.nl.


