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beraad; soms zijn mensen zo emotioneel dat 
ze niet meer kunnen denken in oplossingen 
en daarmee het groepsproces beïnvloeden. 
Maar het kan altijd opnieuw, want hopeloos 
is het zelden. Net zoals het altijd maar weer 
opklinkende argument ‘deze mensen hebben 
geen netwerk’ eigenlijk vrijwel nooit op gaat. 
Er zijn altijd wel mensen, altijd wel profes-
sionals, die zo’n beraad kunnen voeden en 
daarmee aan de geboorte staan van een nieuw 
netwerk. 

Minder dossierruis
Monique Engeldal heeft geen moment spijt 
van het avontuur waar ze op 1 januari 2015 
aan begonnen is. Haar collega’s Jeanne en 
Nicole evenmin. Ze communiceren met 
elkaar intensief in een app-groepje dat 
geweldig werkt. Als je het even niet weet, 
reageert er altijd wel een van je collega’s. 
Ze hebben ook wel het idee dat ze aan iets 
nieuws begonnen zijn. Maar uniek? Dat is 
wel een heel groot woord. Nergens elders in 
Nederland? Is dat zo? Jeanne de Winter kent 
wel professionals die beraden organiseren, er 
zijn jeugdzorginstellingen mee bezig, maar 
een apart team? Nee, dat is waar, dat kent ze 
niet. Maar ja, vanuit Walcheren overzie je niet 
wat er in de rest van het land gebeurt, zegt ze 
bescheiden. 

Ze weet wel waar het team van zeven gespreks-
leiders winst boekt. Jeanne de Winter (60), het 
teamlid met de meeste ervaring: “We besparen 
tijd. Het beraad kost tijd in het begin, maar 
omdat mensen elkaar kennen, de verhalen 
kennen, levende mensen op hun netvlies 
hebben, komt het hele dossier voor iedereen 
tot leven, wat daarna heel veel tijd scheelt. We 
werken efficiënter: er doen meer mensen mee 
aan een gezamenlijk plan. Dat geheel is tot 
meer in staat dan de optelsom van onderlinge 
afspraken met verschillende professionals. De 
disciplines vinden elkaar gemakkelijker, omdat 
ze alle verhalen hebben gehoord. Er is minder 
dossierruis, dat wil zeggen; interpretaties van 
mensen die los staan van het zien en ervaren 
van mensen. En dat komt omdat het beraad niet 
het probleem laat zien en analyseert maar een 
podium is waar mensen met elkaar een plan 
maken. Dat maakt alles anders.”

Tot nu toe heeft de inzet van de gespreksleiders 
zich in Walcheren vooral toegespitst op het 
hele brede terrein van de zorg. Maar zou de 
aanpak niet ook werken op het terrein van de 
participatie, om maar een heel andere dimensie 
van het sociaal domein te benoemen? Heb je 
om een plek te krijgen op het terrein van werk 
en zinvolle bezigheden niet ook een netwerk 
nodig? Monique Engeldal hoeft niet lang na 
te denken om antwoord te geven op die vraag: 
“Ik denk het wel. Je stelt dezelfde vragen, je 
zoekt naar de mogelijkheden. Je haalt relevante 
mensen om tafel. Het basisidee is samen kan 
je meer dan in je eentje. Dan ken je meer 
mensen. Weet je meer. Dat geldt natuurlijk 
net zo goed voor mensen die over de drempel 
van participeren geholpen moeten worden als 
voor mensen die vastlopen in de opvoeding. 
Ik denk dat deze aanpak ook op dat terrein 
goed zou werken.” Maar gebeurt dat dan ook in 
Walcheren? “Nee’, zegt Monique Engeldal, ‘dat 
gebeurt nu nog niet, maar daar gaan we wel aan 
werken.” 
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Hoe goed en aardig de jeugd-
hulpverlener ook is, echt 
vertrouwen doen jongeren hem 
of haar meestal niet. Daarvoor 
hebben ze te vaak en te lang 
negatieve ervaringen met 
jeugdzorg. InVerbinding trekt 
daar een radicale les uit. 
Ze zoeken een vertrouwens-
persoon en bekwamen zich in 
professionele terughoudend-
heid. 
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wat jij moet doen
en gaan dan
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Een jaar had hij zichzelf gegeven in de 
nieuwe functie. Als er dan niet genoeg 
veranderd zou zijn, zou hij er de brui aan 
geven. Stefan Cuppen (42) had gewerkt als 
gezinsvoogd en werkte bij een residentiële 
instelling voor jeugdzorg. Omdat het aantal 
plekken in residentiële instellingen zou 
worden verminderd, moest hij daar weg. Hij 
solliciteerde als ambulant hulpverlener bij 
het Verbindingsteam Veenendaal/Rhenen dat 
werd gestart door Altrecht (GGZ), Jellinek en 
Victas (verslavingszorg) en Reinaerde (instelling 
voor mensen met een beperking) en Youké 
(jeugdzorg), nu genaamd: InVerbinding. Hij 
zag het als laatste kans om iets te doen aan 
zijn sluimerende onvrede over de gangbare 
jeugdzorg. “Ik had te vaak het idee dat de 
gekozen oplossing onze oplossing was en niet 
die van de jongere, de ouders of het sociale 
netwerk van de jongere.” 

Voor Cuppen kwam het daarom goed uit dat 
jeugdzorgaanbieder Youké van start ging met 
een nieuw concept: de JIM - Jouw Informele 
Mentor. Het uitgangspunt is dat veel jongeren 
zich verzetten tegen alle hulpverleners die zich 

2 Op verzoek zijn de namen van Latifa, 
Jessica en Nawal veranderd.
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met hen bemoeien. Het is daarom essentieel
om iemand te vinden die ze vertrouwen. 
Die vertrouwenspersoon kan meer tot 
stand brengen dan hulpverleners. Zo’n 
vertrouwenspersoon kan een broer zijn of een 
opa, een oom, een buur of een onderwijzer. 
Waar het in een gezin mis dreigt te gaan, en 
maatregelen als uithuisplaatsing of onder 
toezichtstelling dreigen, kan de jongere de 
steun inroepen van deze JIM. 

Geschiedenis in de jeugdzorg
Latifa2 is de JIM die Jessica op initiatief van 
Cuppen heeft gevonden. Of eigenlijk is 
gevonden niet helemaal het goede woord. 
Latifa was het al voor het woord bestond. In 
het eerste gesprek met haar waarin Cuppen 
uitlegde wat een JIM was en wat de bedoeling 
was, zei Latifa gelijk: “Dat ben ik.” Jessica is 
bevriend met Nawal, de dochter van Latifa. 
Op het moment dat Cuppen het gesprek met 
Latifa had, verbleef Jessica bij haar, nadat ze 

voor de zoveelste keer was weggelopen uit een 
jeugdzorginstelling. Jessica was toen 17. 

Dat er in het geval van Jessica al een JIM klaar 
stond is uitzonderlijk. Cuppen: “Vaak zeggen 
jongeren dat ze niemand hebben. Het is dan 
zaak om je daar niet bij neer te leggen en net zo 
lang door te vragen tot ze met iemand komen 
die ze vertrouwen. Dat kan ook een leraar zijn 
van de basisschool met wie ze een klik hadden.” 
Vervolgens wordt deze persoon benaderd.  

Op het moment dat Latifa de JIM werd van 
Jessica, had Jessica al een enorme geschiedenis 
in de jeugdzorg. De eerste keer dat ze met 
jeugdhulpverlening in aanraking kwam was 
ze een jaar of 7. Maar het werd pas intensief 
toen ze 14 was. Het liep toen thuis helemaal 
uit de hand. Ze kon niet door één deur met 
haar ouders. Het werd een keer zelfs vechten, 
met bloed en glas. Ze is toen uithuisgeplaatst 
en op de crisisopvang terecht gekomen. Drie 
maanden lang verbleef ze in het UMC in 
Utrecht om te kijken wat er met haar aan de 
hand was. Die periode in het UMC was een 
opluchting voor haar. Weg van huis, weg van 
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Probleem 
Niet alle instellingen 
erkennen de JIM als 
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aanpak    
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Het aanboren van het 
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de spanningen. Maar daarna is ze drie jaar lang 
van plek naar plek gestuurd. Jessica: “Er zijn 
mensen die in de jeugdzorg komen omdat er 
met hen iets mis is en mensen die er komen 
omdat er met de omgeving iets mis is. Dat was 
bij mij het geval.” 

Maar hoe langer Jessica in instellingen verbleef 
hoe meer zij een probleem werd. Ze hield 
zich niet aan de regels en werd steeds naar 
zwaardere instellingen gestuurd. Van open 
naar besloten naar gesloten. Op een gegeven 
moment zat ze in de gesloten jeugdinstelling 
De Koppeling in Amsterdam. Ze vond het 
een ramp. “Ik was 14. Ik was nog een kind. Ik 
wist helemaal niks. Niks van wiet, niks van 
seks, niks van drank of drugs. Ik kon niet eens 
een wasje draaien. Er zaten daar best zware 
gevallen.” Jessica heeft in de loop van de tijd 
diverse diagnoses gekregen. Van ADHD tot een 
stoornis in het autistische spectrum. Ze is daar 
niet zo van onder de indruk. “Ze stoppen je in 
een instelling en maken je helemaal gek en dan 
gaan ze je testen.”

In de drie jaar dat ze van instelling naar 
instelling reisde, afgewisseld met korte 
perioden thuis, ging het bergafwaarts met 
Jessica. Ze begon aan de middelbare school met 

een havo-vwo advies, maar zakte af: naar mavo, 
naar vmbo-kader tot helemaal niet meer naar 
school. Jessica: “Ik denk altijd dat alles met een 
reden gebeurt, maar ik kon de reden niet meer 
verzinnen. Niks kon me boeien.” Ze had schijt 
aan alles en iedereen. Om de woede en de pijn 
te verzachten dronk ze veel alcohol. In een 
instelling was ze ook in aanraking gekomen 
met xtc. Als het spul was uitgewerkt, voelde 
ze zich enorm depressief. Het dieptepunt was 
dat ze op een avond met vrienden helemaal uit 
haar dak ging. Ze kon alleen maar janken en 
schreeuwen. Ze ging met dingen gooien en ze 
heeft toen ook auto’s bekrast. Ze schaamde zich 
daar zo over dat ze niemand van die vrienden 
meer onder ogen durfde te komen. 

Professionele terughoudendheid
Toen Jessica op haar 14e uit huis moest had 
Latifa tegen haar gezegd dat ze altijd welkom is. 
Daar heeft ze ook verschillende keren gebruik 
van gemaakt als ze wegliep uit een instelling. 
Latifa: “Er waren mensen in Rhenen die tegen 
me zeiden: Je kan haar niet bij je laten zijn. Je 
bent een buitenlander. Straks word je ervan 
beschuldigd dat je een Nederlands meisje hebt 
ontvoerd. Maar ik kon haar natuurlijk niet op 
straat zetten.” 

De gezinsvoogd wist op een gegeven moment 
ook dat ze geregeld naar Latifa vluchtte. In 
de kerstvakantie van 2013 was het weer raak. 
Jessica was inmiddels 17 jaar. Ze was nu ook 
in contact gekomen met Cuppen die door 
een hulpverlener van een instelling was 
ingeschakeld om Jessica te helpen met de 
overgang naar het leven na 18 jaar, want dan is 
een jongere volwassen en valt niet meer onder 
jeugdzorg. 

De grote rol die Latifa speelde in het leven 
van Jessica paste perfect bij de nieuwe manier 
van werken van het Verbindingsteam met een 
hele nieuwe rol voor de hulpverlener. Cuppen: 
“Wij volgen de JIM. Dat vergt een enorme 
professionele terughoudendheid.” Op een 
gegeven moment wilden de ouders van Jessica 
niet dat ze met ons mee ging op vakantie. 
Het was een afwijzing na een periode van 
toenadering. “Vroeger zou ik als hulpverlener 
een oplossing zijn gaan zoeken. Nu ben ik naar 
buiten gelopen en heb Latifa gebeld. Die kwam 
onmiddellijk langs en we hebben het met 
elkaar uitgepraat.”

Andersom heeft Latifa ook wel eens Cuppen 
gebeld. Latifa: “Jessica werd na een week thuis 
te zijn geweest op straat gezet. Ze wilden de 
politie bellen. Ik heb ze gesmeekt te wachten 
tot ik kwam. Ik was zo boos. Je kan je dochter 
niet als propje behandelen dat je weggooit 
als het je niet bevalt.” Voor Cuppen was het 
conflict een dilemma: “Ik moest wel even 
nadenken toen Latifa een beroep op me deed. 
Ik wilde niet de hulpverlener zijn die bepaalde 
wat er moest gebeuren. Ik ben uiteindelijk toch 
gegaan, maar vooral om Latifa te steunen.” 

Een JIM kan dingen doen die een hulpverlener 
niet kan doen. Een hulpverlener mag niet 
boos zijn op ouders. Latifa was daarentegen 
woedend. Latifa: “Ik zei: Jullie hebben haar 
gemaakt. Jullie zijn verantwoordelijk. Het 
is niet haar probleem, maar dat van ons, de 
volwassenen.” Cuppen: “Haar oprechte woede 
heeft veel meer impact, dan de woorden van 
een hulpverlener.” Een JIM kan zich ook anders 
opstellen naar de jongeren. Een andere JIM, 
een opa, zei tegen zijn kleinzoon: “Jij hebt mij 
gekozen als JIM, dus ik bemoei me met jou. 
Ook als je dat niet leuk vindt.” Die man maakte 
ook een heel sterk onderscheid tussen zijn rol 
als opa en zijn rol als JIM. 

Cuppen gelooft in de kracht van de JIM's. 
Andersom heeft Latifa ook Cuppen nodig. 
Bijvoorbeeld om dingen te regelen bij 
instanties. Cuppen heeft een Wajong-uitkering 
geregeld en woonruimte in het project 
Kamers met Kansen. Jessica heeft daar nu een 
zelfstandige kamer, maar wel met begeleiding. 
Dat wil niet zeggen dat alles lukt. Zo is Latifa 
afgewezen als netwerkpleeggezin. Ondertussen 
woonde Jessica wel gewoon bij haar. Achteraf 
was Latifa er blij om. Zo heeft ze nooit geld 
gekregen en kon dus nooit iemand zeggen dat 
ze het om het geld deed. 

‘Ik laat haar nooit vallen’
Voor Jessica is het grote verschil tussen Latifa 
en hulpverleners dat ze Latifa vertrouwt.  
“Hulpverleners komen en gaan. Latifa 
blijft. Hulpverleners zeggen ook altijd wat 
jij moet doen en gaan dan dreigen.” Maar 
dat dreigen werkte niet omdat het Jessica 
allemaal niks meer kon schelen. Bij Latifa 
voelt ze onvoorwaardelijke steun. Die 
onvoorwaardelijkheid is iets wat hulpverleners 
niet kunnen geven. Latifa: “Natuurlijk hield ze 
zich bij mij thuis ook niet aan de regels. Ik heb 
ze nog wel eens midden in de nacht betrapt 
dat ze met mijn dochter xtc had geslikt. Ik 
was woedend en bang. Maar ik laat haar nooit 
vallen. Ik wacht dan tot een later moment om 
haar te zeggen wat ik ervan vind.” 

Jessica: “Als je iemand kent en vertrouwt is 
het ook moeilijker om boos te worden. In de 
instellingen was het makkelijker om schijt aan 
alles en iedereen te hebben.” Wat Jessica ook 
erg vond is dat haar nooit naar haar mening 
wordt gevraagd. De betekenis van Latifa kan 
Jessica in één zin uitleggen: “Ze was er voor 
mij.” Ook nu Jessica op zichzelf woont, blijft 
Latifa belangrijk. Ze appen, bellen en zien 
elkaar vaak. “Latifa is een tweede moeder, een 
vriendin.” 

Het experiment met de JIM's is al begonnen 
in 2013, vóór de decentralisatie van de 
jeugdzorg. Het sluit wel volledig aan bij de 
beloften van de decentralisatie. Het zet veel 
meer in op preventie en kan voorkomen dat 
jongeren in dure residentiële instellingen 
komen. Het sluit ook aan bij de belofte van een 
andere samenwerking tussen professionals 
en vrijwilligers en bij het optimaal gebruik 
maken van het sociale netwerk van jongeren. 
Tot slot heeft de decentralisatie de ruimte 

voor experimenteren vergroot. Het werken 
met JIM's vraagt namelijk ook dat je je niet 
laat leiden door protocollen. Een JIM hoeft 
geen Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen 
bijvoorbeeld. In totaal zijn er nu ongeveer 250 
jongeren gekoppeld aan een JIM. De JIM's zijn 
in bijna de helft van de gevallen familie. Verder 
zijn het vrienden van de ouders, of vrienden 
of kennissen van de jongeren. In negen van de 
tien gevallen wordt door het inschakelen van 
een JIM een uithuisplaatsing voorkomen. 

Het jaar dat Cuppen zichzelf had gegeven is 
allang voorbij. Nu wil hij niet meer weg. Voor 
Cuppen heeft het experiment met de JIM ervoor 
gezorgd dat hij het geloof terug heeft in wat 
je met hulpverlening kan bereiken. “Je bent 
niet bezig om een probleem op te lossen, maar 
om rond een jongere steun te organiseren 
die blijft ook als de hulpverleners allang zijn 
vertrokken.” 
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Je bent niet bezig
een probleem op
te lossen, maar
rondom jongeren
blijvende steun te
organiseren. 

Een JIM kan dingen 
doen die een hulp-
verlener niet kan 
doen.


