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Zorgregio Midden-Ijssel/Oost-Veluwe 

t.a.v. mevr. Nicoline Jansen 

Programmasecretaris 

Postbus 9033 

7300 ES Apeldoorn 

 

 

Datum:   Amersfoort, 28 oktober 2020 

Betreft:   Offerte JIM trainingen en coaching 

 

 

 

Geachte mevrouw Jansen, beste Nicoline,  

 

Dank voor jullie interesse in JIM. Naar aanleiding van jouw contact met mijn collega Els 

Bijman hebben jullie afgesproken dat wij een offerte zouden opstellen voor JIM trainingen 

voor verschillende aantallen deelnemers. Daarnaast zijn jullie ook geïnteresseerd in 

coaching on the job of extra (casuïstiek)begeleiding vanuit Stichting JIM. Na afloop van de 

trainingen en coaching gaan we in overleg hoe en in welke vorm de JIM aanpak verder in 

de zorgregio Midden-Ijssel/Oost-Veluwe verspreid kan worden.  

Het doel is de trainingen van start te laten gaan in het voorjaar van 2021. Afgesproken is 

dat hiervoor nog een overleg plaatsvindt met de 8 coördinatoren om deze trainingen voor 

te bereiden.  

 

Waar staat JIM voor?  

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.  

Natuurlijke mentoren zijn familieleden, buren en kennissen op wie je terugvalt in tijden van 

tegenslagen. Het blijkt dat de aanwezigheid van een natuurlijke mentor ervoor zorgt dat 

jongeren beter presteren op school, in hun werk, beter in hun vel zitten en minder 
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psychische problemen ervaren. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een ‘gewone 

jongere’ of een ‘probleemjongere’, ze profiteren hier allebei net zoveel van. In totaal geeft 

75% van de jongeren aan een natuurlijke mentor te hebben. Denk eens aan je eigen 

jeugd, wie was bij jou de persoon waarbij je altijd terecht kon? 

In de jeugdhulp is deze oervorm van ‘steun aan elkaar’ nieuw leven ingeblazen. Dit is 

gedaan door te onderzoeken hoe jongeren met complexe zorgvragen deze natuurlijke 

mentoren kunnen identificeren, aanspreken en onderhouden en wat het betekent voor 

professionals om hier mee samen te werken. Dit heeft geresulteerd in de JIMaanpak. Met 

deze aanpak zijn positieve resultaten geboekt in het afwenden van uithuisplaatsingen. 

Vervolgonderzoek heeft aangetoond dat het samenwerken met JIMs ook nieuwe vragen 

met zich meebrengt. Goede toerusting van professionals in het werken met deze aanpak 

en steun aan JIMs, is daarom noodzakelijk.  

 

JIM Basis Training 

De training in de JIMaanpak bieden we aan door middel van blended learning. Dit houdt 

in dat deelnemers zowel online als op locatie (face-to-face) getraind worden maar ook dat 

zij in hun eigen social learning omgeving artikelen lezen, filmpjes bekijken en met elkaar 

online in gesprek gaan over JIM.  

De totale training bestaat uit 12 stappen waarin de professional leert werken met het 

cyclisch model van de JIMaanpak, Zij gaan ervaren wat dit voor hen als professional 

betekent en is er extra aandacht voor het nieuwe houdingsaspect die deze aanpak van 

professionals vraagt. In een ontmoeting met een JIM kunnen deelnemers al hun vragen 

stellen over de praktijk van het samenwerken met JIM. Daarnaast staan we stil bij de 

systemische vaardigheden waar professionals in deze aanpak mee werken. Met de 

deelnemers wordt besproken hoe zij de JIMaanpak in hun context toepassen.   

 

Vanaf stap 1 zullen deelnemers worden uitgenodigd om te experimenteren met JIM.  

De eerste stappen van de training worden deelnemers meegenomen in de basis mindset 

van JIM. Het gaat hierbij om leren en ervaren en theoretische onderbouwing. 



 

3 

 

 

Bij de ontwerpsessie (stap 8) gaan we in op welke wijze de JIMaanpak het mooist kan 

worden geïmplementeerd binnen de eigen organisatie. 

In de stappen 9 tot en met 11 worden de coaching sessies gepland.  
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Bij de afsluiting (stap 12) presenteren de deelnemers hun voortgang en ervaringen via  

een blog of vlog.   

 

 

Voor de JIM Basis Training adviseren we op locatie (face-to-face) een groep van 

ongeveer 8-9 deelnemers, maar dit kan ook online. Bij de vaste online gedeelten van de 
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training logt iedereen in. Alleen bij de online coaching werken we weer met maximaal 8-9 

medewerkers. Op deze wijze combineren we de voordelen van het werken met kleinere 

groepen (meer concentratie en interactie, voldoet aan de RIVM-richtlijnen) met het online 

‘zenden’ waar grotere aantallen medewerkers tegelijk kunnen meedoen. 

De training is SKJ geregistreerd en goed voor 20.5 punten. 

 

Coaching on the job en Strippenkaart 

Voor een verdere verdieping en borging van de JIMaanpak, wordt na afloop van de 

training ‘coaching on the job’ aangeboden. Deze extra coaching zal zich richten op de 

specifieke casussen en dilemma’s waar de medewerkers in de dagelijkse praktijk tegen 

aanlopen. 

We stellen voor deze extra inzet van Stichting JIM af te nemen in de vorm van een 

strippenkaart. De strippenkaart kan worden gebruikt voor extra coachingsuren of extra 

begeleiding op zowel casus-, groeps- of regionaal niveau. Een strippenkaart heeft 12 

strippen/uren. Deze kaart wordt alleen in overleg ingezet. 

Het voordeel van deze strippenkaart is dat deze flexibel is in te zetten. Zo is het nu 

mogelijk extra coaching aan te vragen voor de getrainde groepen, maar kunnen we ook 

coaching aanbieden aan individuele werkers op casusniveau. Voor coaching en advies 

wordt doorgaans een dagdeel van vier uur berekend, maar met de Strippenkaart kan daar 

van afgeweken worden en kun je flexibel en op maat extra JIM ondersteuning aanvragen. 

Elke organisatie waar medewerkers zijn getraind kan zelf bepalen of, wanneer en hoeveel 

strippen en strippenkaarten ze wensen te gebruiken. Is de strippenkaart vol, dan kun je 

gewoon weer een nieuwe nemen. We hebben als voorbeeld 1 strippenkaart in de 

begroting gezet. 

 

Over stichting JIM 

Stichting JIM veroorzaakt dat grenzen tussen professionals en niet-professionals 

vervagen: iedereen is een gelijkwaardige mededeskundige. De stichting realiseert dat 
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iedere zorg- of onderwijsinstelling gebruik kan maken van de JIMaanpak, zodat iedere 

jongere in Nederland een JIM in zijn eigen omgeving kan krijgen. 

 

Stichting JIM verbindt, faciliteert en signaleert met en over JIM. Dit doet zij graag met al 

haar leden. Nieuwe organisaties worden automatisch partner van stichting JIM.  

 

Partnerschap 

Met de ondertekening van deze offerte zet de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe.de stap 

om te gaan werken met JIM. Er zullen mensen binnen de organisatie worden getraind in 

de JIMaanpak. Om de verandering in de Jeugdhulp te kunnen blijven ontwikkelen en jullie 

medewerkers én de Jeugdhulpprofessionals in jullie organisatie blijvend te kunnen 

faciliteren in die verandering, zullen wij na afloop van de training jullie het aanbod doen 

om partner te worden van Stichting JIM. Welke organisatie (of organisaties) dit 

partnerschap dan op zich kan nemen binnen de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe 

zullen we dan ook bespreken. Als partners tezamen vormen we de JIMbeweging. Onze 

gezamenlijk missie is: iedere jongere in Nederland een natuurlijke mentor. Vanuit de visie: 

met je eigen wortels groei je het mooist. 

De jaarlijkse bijdrage loopt door zolang de JIMaanpak onderdeel uitmaakt van de 

begeleiding van jongeren in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe.  

 

 

 

Begroting 

De kosten van de trainingen zijn gebaseerd op het aantal deelnemers. Jullie verzoek is 

een kostenopgave voor 8 of 16 of 24 of 32 deelnemers. Dit betekent minimaal één groep 

en maximaal 4 groepen. Ook hebben we de kosten van coaching on the job in de vorm 

van een strippenkaart en het partnerschap van stichting JIM aangegeven. 

In de derde kolom kun je aangeven welke activiteiten je wilt afnemen. 

 


