
The Big Five

Het belang van één volwassene om op terug te kunnen vallen



Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=NbrkRH9Zb
x0&list=PLX3XtM7A75C6gdF5I19jGDx7jAscbfLUt
&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=NbrkRH9Zbx0&list=PLX3XtM7A75C6gdF5I19jGDx7jAscbfLUt&index=2


Wat valt op?

• Opgroeien naar volwassenheid gaat met vallen en 
opstaan

• Hulp vragen is voor alle jongeren lastig
• Jongeren aanvaarden hulp zo min mogelijk
• Netwerk is stabieler en groter van jongeren die 

vanuit huis opgroeien
• Het geeft vertrouwen dat er mensen zijn op wie 

ze terug kunnen vallen 
• Jongeren die vanuit jeugdzorg opgroeien: alleen 

op jezelf kunnen vertrouwen



Wat weten we?

• Uit Big 5 onderzoek onder hulpverleners binnen 
Spirit blijkt dat 84% van de 16-27 jarige jongeren 
minimaal één volwassene heeft om op terug te 
kunnen vallen
– Ervaren jongeren dat zelf ook zo?
– Waarvoor wel/ niet? 
– Welke rol hebben die? 
– Is dat stabiel?

• Uit internationaal onderzoek blijkt dat een 
volwassen persoon om op terug te vallen cruciaal 
is. 



Bestaanszekerheid – Big 5

• Support: er is in ieder geval 1 volwassen persoon 
duurzaam beschikbaar voor de jongere om op terug te 
vallen en een zo groot mogelijk netwerk van informele 
steun.

• Wonen: de jongere heeft een passende woonplek.
• School & werk: de jongere heeft een baan, opleiding 

of dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling.
• Inkomen & schulden: de jongere heeft voldoende 

inkomen en er is een plan op (het voorkomen van) 
schulden gemaakt.

• Welzijn & gezondheid: er is voor de jongere zorg 
beschikbaar tot 27 jaar, indien nodig.   



Informele support

• Informele support is er in verschillende 
vormen:
– Eigen gezin

– Eigen netwerk
• JIM

– Ervaringsdeskundigheid
• Maatjes

• Lotgenoten groepen

• Trainingen/ workshops

– Vrijwilligers



IAT HAAGLANDEN:

Integraal Ambulant Team

Haaglanden

werkt met JIM
Want.. met je eigen wortels groei je het mooist!





IAT HAAGLANDEN:

JIM ervaringen?

- Wie is voor jou belangrijk?

- Bij wie van die belangrijke personen heb jij wel eens steun gezocht 

toen je het moeilijk had?

- Waarom koos je deze persoon? Vanwege zijn kennis of vanwege 

jullie relatie



Wat is JIM? En wat is de JIM aanpak?

• JIM staat voor: Jouw Ingebrachte 
Mentor, een door de cliënt zelfgekozen 
mentor uit het netwerk;

• De JIM wordt gevraagd om advies en 
ondersteuning te bieden aan de jongere

• De JIM wordt ook uitgenodigd om de 
professionals te adviseren;

• De JIM en het gezin krijgen begeleiding 
van een team van professionals uit 
verschillende disciplines

Informeel en formeel netwerk werken
gelijkwaardig samen aan hetzelfde doel
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IAT HAAGLANDEN:

Dunbar’s number 3-5



IAT HAAGLANDEN:



IAT HAAGLANDEN:



IAT HAAGLANDEN:

JIM binnen H10

Doelstellingen 2018: 

• In opmaat naar 2019, minimaal 50 actieve JIMs in regio H10 in 2018;

• JIMvriendelijke organisaties & regio;

• Uitrol van integraal team Inverbinding met JIM in gemeente Den 

Haag;

• Participatie naar landelijk onderzoek naar effectiviteit van JIM.



IAT HAAGLANDEN:

Wat ga jij morgen anders doen om jongeren beter 

te supporten…? 



 

 

 

Verslag Inspiratiesessie: Eén volwassene om op terug te vallen 

Verslaglegger: Maryke Verheul 

 

Welke elementen van de gepresenteerde voorbeelden zijn inspirerend voor de 

gemeenten, de jongeren en de instellingen? 

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Deze aanpak is zeer inspirerende voor zowel 

gemeenten als instellingen.  

Doordat een jongere zelf deze mentor uit zijn of haar eigen netwerk mag kiezen, is er als 

vanzelfsprekend een vertrouwensband tussen de jongere en deze mentor. Professionals zijn 

per definitie ”onbetrouwbare relaties”, want als de doelen zijn bereikt, of de professional 

een andere baan krijgt, wordt de relatie verbroken. 

Door een JIM in te zetten wordt het informele netwerk duurzaam versterkt. Daarnaast 

wordt er expertise vanuit de klantkant toegevoegd aan het professionele netwerk waardoor 

meer maatwerk kan worden geboden. 

Het is goed te weten dat een JIM ook al eerder kan worden ingezet dan bij dreigende 

uithuisplaatsing en bij dak- en thuisloosheid. 

 

Welke vervolgstappen worden gezet om de inspiratie om te zetten in acties: wat, met wie 

en wanneer? 

Jeugdformaat zal het concept JIM meer bekendheid geven en het ook bij de Gecertificeerde 

Instellingen en jeugdhulpaanbieders onder de aandacht brengen.  

Jeugdformaat is van plan om een netwerk van JIM’s in de regio op te zetten. Zodat ze met 

elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. 

Verder heeft Jeugdformaat de volgende vervolgstappen in de planning: 

• In opmaat naar 2019, minimaal 50 actieve JIMs in regio H10 in 2018; 

• JIMvriendelijke organisaties & regio; 

• Uitrol van integraal team Inverbinding  met JIM in gemeente Den Haag; 

• Participatie naar landelijk onderzoek naar effectiviteit van JIM. 

 

  



 

 

Wat hebben wij eventueel van onze gemeentebestuurders of anderen nodig om dit 

mogelijk te maken? 

Vertrouwen om los te laten door de professionals. 

Commitment om met JIM’s te gaan werken. En ruimte/support/opleiding voor de 

professionals. 

 


