
 

 

Een uithuisplaatsing breekt af, JIM bouwt op 

Vier gemeenten in Midden-Limburg Oost (Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren 

en Maasgouw) zijn gezamenlijk gestart met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw 

Ingebrachte Mentor en is in eerste instantie bedoeld om uithuisplaatsing van 

jongeren te voorkomen. ‘Door als gemeenten samen op te trekken, bundelen 

we onze krachten en lukt het ons problemen rond jeugdzorg duurzaam op te 

lossen’, vertelt Marianne Smitsmans, wethouder Sociaal Domein van de 

gemeente Roermond. ‘In onze regio worden we relatief vaak geconfronteerd 

met uithuisplaatsingen van jongeren. Een uithuisplaatsing is het laatste wat je 

wilt en in mijn ogen één van de meest traumatische gebeurtenissen in het 

leven van een jongere. Dat willen we voorkomen. Een uithuisplaatsing breekt af 

en kent alleen maar verliezers. Met de JIM-aanpak bouwen we juist op.’  

Eugenie Cuijpers wethouder Sociaal Domein van de gemeente Roerdalen vult 

aan: ‘Zelfs in gezinnen waar al een gerechtelijk bevel ligt voor uithuisplaatsing, 

zetten we nu de JIM-aanpak in en de resultaten zijn verbluffend. In onze pilot 

ging het om 19 jongeren. Met de inzet van de JIM is het gelukt om 17 

uithuisplaatsingen te voorkomen.’  

JIM sluit aan bij integrale aanpak 

Binnen het sociaal domein werken de gemeenten steeds meer volgens een 

integrale aanpak. Dat betekent dat als er een probleem speelt binnen een gezin 

er niet alleen naar dat ene probleem wordt gekeken, maar dat er tegelijkertijd 

oog is voor wat er nog meer speelt. Bovendien hebben problemen vaak met 

elkaar te maken en versterken deze elkaar. ‘Als gemeenten willen we een 

totaalbeeld krijgen wat er in een gezin aan de hand is. De inzet van een JIM 

past hierbij. De JIM is een vertrouwenspersoon voor de jongere én de ouders. 

Als een JIM ook andere problemen signaleert, willen we ook daarvoor een 

oplossing bieden. Voorheen was een uithuisplaatsing een laatste redmiddel om 

ouders te ontlasten en de jongere werd daarmee eigenlijk gestraft’, vertelt 

Eugenie Cuijpers. ‘Met als gevolg dat de problemen niet opgelost werden en 

zelfs vaak nóg erger werden.’ 

Marianne Smitmans: ‘Los van de traumatische ervaring voor de jongere, is 

uithuisplaatsing een duur middel en verre van ideaal. Met de JIM-aanpak 



kunnen we kosten besparen en uiteindelijk daardoor meer jongeren beter 

helpen.’ 

Eigenlijk heeft iedereen een JIM 

Het gedachtegoed achter de JIM-aanpak komt er op neer dat je een 

vertrouwenspersoon hebt uit je eigen omgeving. Iemand die naar je luistert, je 

steunt en je helpt. ‘De meeste mensen hebben een JIM zonder dat ze zich 

daarvan bewust zijn. De rol en aanwezigheid van een JIM in je leven is van 

onschatbare waarde’, vertelt Eugenie Cuijpers. ‘Als een jongere serieuze 

problemen heeft en de situatie binnen een gezin loopt uit de hand dan kan het 

zo ongelooflijk goed helpen als er iemand is die de rol van de JIM kan vervullen. 

Bij deze aanpak wordt de JIM ondersteund door het Inverbindingsteam dat uit 

professionele hulpverleners bestaat met één systeemtherapeut als 

aanspreekpunt. Zij zijn het vangnet.’ 

Samen problemen oplossen 

‘Dat er met jongeren en hun ouders ernstige problemen kunnen ontstaan, is 

niet te voorkomen. Wij kunnen er als gemeente, de JIM en de professionele 

hulpverlening wél voor zorgen dat we deze problemen samen oplossen. Het 

maakt zo’n wezenlijk verschil als de jongere en ouders terugkijken op een 

moeilijke tijd die wél goed is opgelost. Daar is iedereen bij gebaat’, aldus 

Marianne Smitsmans.    

Uitrol naar grotere regio 

‘We zijn ongelooflijk blij en verrast met het positieve resultaat dat we tot nu 

toe met de inzet van de JIM bereikt hebben’, gaat Marianne Smitsmans verder. 

‘Het is nu ook de bedoeling dat de JIM een vast onderdeel wordt van ons 

jeugdbeleid en dat deze aanpak wordt uitgerold naar een grotere regio in 

Noord-Limburg. Wij delen onze ervaringen heel graag met andere gemeenten. 

Zo zijn we tenslotte zelf ook geïnspireerd geraakt toen wij voor het eerst van 

deze aanpak hoorden.’  
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