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“Een warme, liefdevolle, rustige, 

begripvolle, fijne plek waar je terecht 

kunt voor welke vorm van eetstoornis 

dan ook in welke fase dan ook. Je hoeft 

het niet alleen te doen!” 

 

“De stichting is een laagdrempelige en 

warme plek. Er wordt geluisterd en je 

voelt je echt welkom. Heel fijn is dat je 

zelf het tempo naar herstel mag bepalen. 

Dat je mag zijn zoals je bent. Je wordt 

geholpen maar je mag het zelf doen.” 

 

“Stichting JIJ is goud waard, ik hoop dat 

ze een lang leven gegeven is, want zijn ze 

hard nodig!” 
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Samenvatting 
 

Maatschappelijke relevantie 

Helaas krijgen steeds meer mensen te maken met eetstoornissen. De gevolgen 

van eetstoornissen hebben niet alleen invloed op individueel niveau, maar zien 

we ook terug op maatschappelijk vlak. Zo kan de belasting van de sociale 

voorzieningen flink toenemen en kunnen de kosten voor iemand met een 

eetstoornis behoorlijk oplopen voor de maatschappij, vooral naarmate hij of 

zij meer en meer belemmerd wordt in zijn of haar dagelijkse bezigheden. 

 

Wij signaleren de volgende problemen: 

• Grote toename van obsessief gezond eetgedrag binnen de huidige 

maatschappij en media. Mensen gaan vaak ongemerkt van lijnen 

richting een eetstoornis; 

• Huidige aanpak van ongezond eetgedrag werkt contraproductief en 

de beschikbare zorg is ontoereikend; 

• Grote belemmering in het dagelijks functioneren met ernstige 

gevolgen (uitval, verslaving, schulden, depressie, isolement en in het 

meest ernstige geval de dood); 

• Hoge belasting van de gezondheidszorg in de vorm van (herhaalde) 

klinische opnames in de GGZ, tandartskosten, huisartsbezoeken en 

(herhaalde) ziekenhuisopnames als gevolg van ernstige lichamelijke 

aandoeningen; 

• Grote toename van het aantal wachtlijsten binnen de reguliere GGZ 

waardoor mensen vaak maanden moeten wachten tot de start van 

een behandeling; 

• Spanningen binnen het gezin of de thuissituatie. De belasting voor 

naasten is hoog en kan ook bij hen leiden tot psychische klachten en 

extra zorgvragen, dus hogere zorgkosten. 

Stichting JIJ en haar doelstelling 

Stichting JIJ ondersteunt mensen met een eetprobleem in hun herstel en bij 

het oppakken van de problemen die zij ondervinden bij het dagelijks 

functioneren en wil daarmee een bijdrage leveren aan het verhogen van de 

kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en hun naasten, en 

daarmee aan een minder zware belasting van het sociaal stelsel. Deze missie 

wil zij samen met andere partners binnen het ketenaanbod bereiken. 

 

Stichting JIJ biedt sinds 2010 ervaringsdeskundige hulp aan mensen met 

eetproblematiek. Zij doet dit op een anonieme en laagdrempelige manier in 

de vorm van het bieden van een luisterend oor, het geven van informatie en 

advies, het begeleiden van individuen en zelfhulpgroepen, de organisatie van 

diverse activiteiten, workshops en trainingen en het openstellen van een eigen 

inloophuis (het JIJ-huis). Ook worden aan ouders, partners en andere naasten 

informatie, ondersteuning en begeleiding geboden in de vorm van 

contactgroepen en voorlichtingsbijeenkomsten. Jaarlijks biedt Stichting JIJ aan 

minimaal 2000 mensen informatie, steun en advies en heeft zij rond de 100 

mensen per jaar in een persoonlijk begeleidingstraject. 

 

Mensen die met hun eetprobleem bij Stichting JIJ komen geven aan grote 

stappen te maken in hun herstel dankzij de hulp en ondersteuning die vanuit 

de ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ geboden wordt. Dankzij de 

begeleiding van Stichting JIJ kunnen mensen met eetproblematiek weer beter 

functioneren in het dagelijks leven, waardoor de kwaliteit van bestaan voor 

hen toeneemt en ook de druk op de reguliere zorg kan afnemen. 

 

De doelstelling die Stichting JIJ nastreeft luidt als volgt: “Stichting JIJ wil op een 

laagdrempelige manier het dagelijks functioneren van mensen met 

eetproblematiek en naasten verbeteren. Het gaat hier vooral om diegenen die 

door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen. De 
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activiteiten van Stichting JIJ zijn daarmee een essentieel onderdeel waarmee 

een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod ontstaat.” 

 

Om de doelstelling te behalen, streeft Stichting JIJ naar de volgende 

resultaten op individueel, sociaal en maatschappelijk vlak: 

• Mensen met eetproblematiek hebben inzicht en zetten stappen 

richting verbetering van fysiek, psychisch en emotioneel welzijn en/of 

herstel; 

• Naasten van mensen met eetproblematiek hebben inzicht en begrip 

en beschikken over handvatten om met hun naaste met een 

eetprobleem om te kunnen gaan. Zij zetten zelf stappen richting 

verbetering van hun eigen psychisch en emotioneel welzijn; 

• Mensen met eetproblematiek hebben een gezond sociaal netwerk en 

nemen actief deel aan de maatschappij; 

• Een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod, in 

samenwerking met en in aansluiting op de reguliere hulpverlening en 

andere professionals, waarbij voorlichting, vroege signalering en 

wederzijdse doorverwijzing centraal staan; 

• Meer kennis en begrip t.a.v. eetproblematiek van de burger in het 

algemeen en professionals in het bijzonder (met name in de regio Zuid-

Holland). 

 

Stichting JIJ en haar doelgroep 

De volgende mensen weten Stichting JIJ te vinden: 

• Mensen die (nog) geen reguliere hulp willen of durven vragen; 

• Mensen die niet in aanmerking komen voor hulp via de reguliere 

GGZ, bijv. omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden die een kliniek 

stelt; 

• Mensen die ‘uitbehandeld’ zijn volgens de reguliere GGZ; 

• Mensen die op een vaak lange wachtlijst staan bij een zorginstelling; 

• Mensen die behoefte hebben aan nazorg na behandeling; 

• Mensen, waarvoor nog weinig passend aanbod is, bijvoorbeeld 

mannen met een eetstoornis; 

• De naasten van mensen met eetproblematiek; 

• (Jeugd)Professionals. 

 

Samenwerking en plaats in het ketenaanbod 

Stichting JIJ vult met haar aanbod de reguliere zorg aan, heeft een belangrijke 

positie in het voor- en natraject, versterkt daarmee de effecten van het totale 

behandeltraject en neemt in een aantal gevallen een gedeelte van de reguliere 

zorg over. Daarmee worden kosten bespaard binnen het reguliere traject en 

wordt ook gezorgd voor een minder langdurig beroep op de reguliere 

professionele zorg. Een belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar (2018) 

is dat Stichting JIJ een samenwerking met PsyQ Rotterdam (Parnassiagroep) 

heeft gerealiseerd om het nazorg aanbod te verbeteren en te verduurzamen. 

Om een nog completer ketenaanbod te kunnen realiseren, wil Stichting JIJ de 

komende jaren deze samenwerking versterken en/of waar nodig opzoeken 

met organisaties en GGZ- instellingen op het vlak van vroegtijdige signalering, 

nazorg en doorlooptijd naar een behandeling. 

 

Voor Stichting JIJ is samenwerking met de verschillende partners, met name 

binnen zorg en welzijn, van groot belang. Samen met diverse organisaties kan 

gezorgd worden voor een compleet en passend ketenaanbod. De afgelopen 

jaren heeft Stichting JIJ dan ook een breed netwerk weten op te bouwen. 

Vanuit het project ‘cultuursensitief begeleiden’ zijn daar ook nog diverse 

organisaties van niet-westerse komaf bijgekomen. De Stichting wil zich in de 

komende jaren verder toerusten op verdere uitbreiding en versterking van dit 

netwerk, bestaande uit de volgende partijen: GGZ-instellingen, klinieken, 

huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, centra voor jeugd en gezin, ARBO 

diensten, middelbare scholen en voortgezet onderwijs en andere 
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vrijwilligersorganisaties. Daarnaast wil de Stichting binnen de regio Rotterdam 

zich met name richten op het versterken van contacten met wijkteams, (sport) 

scholen en gemeenteambtenaren. Over het algemeen is gebleken dat veel 

professionals nog niet over voldoende informatie beschikken omtrent 

eetstoornisproblematiek en hoe zij deze op tijd kunnen signaleren en 

aanpakken. Stichting JIJ wil hieraan graag bijdragen in de vorm van het 

verstrekken van een informatiemagazine, het verspreiden van een nieuwsbrief 

en via voorlichting aan professionals (individueel of in groepsverband). 

Stichting JIJ en de toekomst 

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie met ruim 65 vrijwilligers. De 

vrijwilligers worden aangestuurd door een managementteam, bestaande uit 

een directeur en een viertal coördinatoren. Zij werken parttime, deels betaald 

en deels onbetaald. Daarnaast heeft Stichting JIJ een faciliterend bestuur, 

welke bestaat uit 3-4 bestuursleden. In 2019 zal het bestuur worden uitgebreid 

naar 4 personen. In totaal komt het erop neer dat de vrijwilligers ongeveer 85% 

van de werkzaamheden voor hun rekening nemen.  

 

Binnen Stichting JIJ is 80% van de vrijwilligers ervaringsdeskundig. Zij hebben 

in het verleden zelf te kampen gehad met eetproblematiek en hebben door 

middel van een intensief scholings- en inwerktraject geleerd deze ervaring 

kundig in te zetten. Deze vrijwilligers zijn sterk intrinsiek gemotiveerd en weten 

waarover ze praten. De overige vrijwilligers zijn onder andere werkzaam op het 

secretariaat, in het communicatieteam of als facilitair medewerker.  

Ervaringsdeskundigheid en het activiteitenaanbod van Stichting JIJ worden 

vooralsnog niet vergoed via gemeenten en de zorgverzekeringswet. Hierdoor 

is Stichting JIJ aangewezen op andere inkomstenbronnen, waaronder: 

• Aangaan van nieuwe samenwerkingsrelaties met zorg- en 

welzijnsaanbieders; 

• Blijven inzetten op een subsidiebijdrage vanuit de gemeentelijke 

overheid en waar mogelijk bouwen aan een structurele 

subsidierelatie met de overheid; 

• Bouwen aan een lange termijn relatie met huidige fondsen; 

• Voortdurend betrekken van nieuwe fondsen en stichtingen bij ons 

werk; 

• Voortdurend benaderen van sponsoren en individuele donateurs; 

• Verzorgen van trainingen, presentaties en workshops tegen betaling 

bij andere instellingen; 

• Overige inkomsten uit verhuur van onze locatie, eigen bijdragen van 

cliënten en verkoop van maaltijden en zelfgemaakte producten.  

 
De afgelopen jaren heeft Stichting JIJ bewezen dat zij vele cliënten op 

succesvolle wijze kan begeleiden op weg naar zelfredzaamheid en een betere 

kwaliteit van bestaan. Daarnaast weet zij ook steeds meer partners aan zich te 

binden. Gebleken is dat de vraag onder cliënten groot is. Stichting JIJ is er dan 

ook van overtuigd dat ze haar impact ook in de toekomst nog verder kan 

vergroten. Ze wil komende jaren onder andere meer mensen bereiken, waarbij 

extra aandacht zal worden besteed aan die onderbelichte doelgroepen die niet 

gemakkelijk te bereiken zijn; zoals mannen met eetproblematiek.  

 

Voor mensen met een bariatrische ingreep en voor mensen met Binge Eating 

Disorder (BED) wil de Stichting de komende jaren een specifiek(er) hulpaanbod 

ontwikkelen en organiseren. Daarnaast zal Stichting JIJ ook aandacht besteden 

aan het vergroten en specificeren van het aanbod voor jongeren (in het 
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bijzonder in de regio Rotterdam). Hierbij zal ze ook aandacht hebben voor 

uitbreiding van het regionale (jongeren)netwerk.  

 

Tenslotte wil Stichting JIJ heel graag, mede in samenwerking met partners, 

verder onderzoek verrichten en samenwerken aan het verbeteren van het 

hulpaanbod voor mensen met een eetstoornis. Wij zijn namelijk van mening 

dat hier nog heel veel kansen liggen. Ideeën zijn er absoluut al, maar om deze 

te kunnen realiseren zijn middelen, zoals tijd en budget nodig. We hopen dat 

Stichting JIJ daarom in de komende jaren ook financieel in een rustiger 

vaarwater kan komen, zodat onze kennis en energie meer uit kan gaan naar 

inhoudelijke zaken die de mensen met een eetstoornis ten goede komen. 

  

“Ik ben ongelofelijk dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen en 

raad deze plek aan iedereen aan die worstelt met zijn of haar 

eetstoornis. Je bent niet alleen hierin en je hoeft het ook niet alleen 

te doen.” 

 
“Uiteindelijk kan ik zeggen dat ik na mijn herstel ben 

gepromoveerd  tot genezen.” 

 

Ik ben heel blij dat ik, samen met mijn begeleidster en Stichting JIJ, 

al grote stappen heb gezet op weg naar volledig herstel van mijn 

eetstoornis.” 

 

“Voor mij waren jullie ongelofelijk waardevol, want vanwege jullie 

laagdrempeligheid durfde ik voor het eerst aan te kloppen bij een 

hulporganisatie voor eetstoornissen. Dankzij jullie erkende ik mijn 

probleem en kon ik ein-de-lijk iets delen over het stuk wat altijd 

achter gesloten deuren plaatsvond – mijn geheim.” 
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Voorwoord  
 

Bijna 10 jaar geleden is Stichting JIJ opgericht door Simone Storm en 

ondergetekende, beiden ervaringsdeskundig. Wij waren ervan overtuigd dat 

de zorg voor mensen met een eetstoornis beter kan en beter moet. We 

bruisten van ideeën en wilden heel graag onze eigen ervaring met een 

eetstoornis én het herstel ervan positief inzetten om iets voor andere 

mensen met soortgelijke problematiek te kunnen betekenen. 

 

Onze eigen ervaring hebben wij omgezet in een visie, die tot op de dag van 

vandaag, bijna 10 jaar later, nog steeds recht overeind staat. Waarden zoals; 

inzet van ervaringsdeskundigheid, laagdrempeligheid, eigen regie, intrinsieke 

motivatie, persoonlijke hulp op maat, respect voor privacy en anonimiteit en 

gelijkwaardigheid zijn heden ten dage nog steeds de pijlers waarop Stichting 

JIJ rust. Deze waarden maken Stichting JIJ ook echt ‘Stichting JIJ' en maken dat 

zij zich duidelijk onderscheid van andere organisaties. Deze waarden vormen 

de basis van elke activiteit die Stichting JIJ heeft ontwikkeld en in de toekomst 

zal ontwikkelen. Ook vormen zij het uitgangspunt bij belangrijke beslissingen, 

zoals mogelijke samenwerking met andere organisaties. 

 

Met een team van 65 vrijwilligers wordt dagelijks met veel passie en 

enthousiasme gewerkt. Samen vormen wij Stichting JIJ. En, alhoewel wij met 

elkaar én met de doelgroep zelf in de afgelopen jaar een kwalitatief goed en 

gefundeerd aanbod hebben ontwikkeld, bruisen wij nog steeds van ideeën die 

de zorg voor mensen met een eetstoornis nog veel beter kan maken. Om deze 

ideeën te kunnen uitvoeren is het van groot belang om een stabiele financiële 

basis te verkrijgen. Alleen zo kan er in de toekomst meer energie uitgaan naar 

het verbeteren van zorg in plaats van het zorgdragen voor voldoende financiële 

middelen.  

 

Dit blijft een uitdaging, omdat ervaringsdeskundigheid niet door de 

Zorgverzekeringswet wordt vergoed en daarnaast gemeenten ook (nog) geen 

duidelijk beleid geformuleerd hebben inzake ervaringsdeskundige inzet. Dit 

terwijl Stichting JIJ een waardevolle, aanvullende schakel blijkt te zijn op de 

reguliere zorgverlening en bijdraagt aan betaalbare en duurzame zorg. Wij 

geloven in onze toegevoegde waarde en zullen blijven zoeken naar 

alternatieve inkomstenbronnen. Maar ook hopen wij dat onze organisatie 

wordt erkend en financieel wordt ondersteund. Hierdoor kunnen wij de 

komende jaren onze visie en onze ervaringskennis nog meer gaan inzetten 

voor onze cliënten en daarnaast ook regionaal en landelijk van betekenis zijn.  

 

Wij delen onze visie en ervaring van de afgelopen 10 jaar graag met 

(jeugd)professionals en organisaties, zodat de zorg in Nederland kwalitatief 

beter en efficiënter wordt. 

 

SAMEN WERKEN aan HERSTEL  

 

Zowel binnen Stichting JIJ als 

daarbuiten. Daar zet ik mij heel 

graag voor in! 

 

Saskia Lagerwaard 

 

Directeur Stichting JIJ 
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1. Het bestaansrecht van Stichting JIJ  
 

1.1. Achtergrond en ontstaansgeschiedenis  

Hoewel een groot gedeelte van het probleem vaak onzichtbaar is, wordt steeds 

duidelijker dat een groeiend aantal mensen in Nederland een ongezond 

eetgedrag vertoont. Naar schatting lijden momenteel zo’n 5.500 mensen in 

Nederland aan anorexia en 22.300 aan boulimia. Ongeveer 1 procent van de 

Nederlandse bevolking heeft een eetbuistoornis.  

 

De verwachting is dat bovenstaande aantallen de komende jaren verder zullen 

toenemen1. Dit is zorgwekkend, vooral aangezien het hierbij gaat om het 

aantal geregistreerde gevallen. Veel mensen zoeken namelijk geen hulp voor 

hun eetstoornis. Zij houden hun abnormale eetgedrag geheim. Het werkelijke 

aantal mensen met een eetstoornis ligt daarom vele malen hoger. 

 

Geschat wordt dat het totaal aantal personen met een eetstoornis in de 

provincie Zuid-Holland kan oplopen tot meer dan 115.000 mensen. Dit staat 

tegenover de 40.000 geregistreerde gevallen in de provincie. Hierbij is tevens 

nog geen rekening gehouden met het feit dat ook op de ouders, overige 

gezinsleden en een eventuele partner de impact dikwijls zeer groot is en ook 

bij deze doelgroep regelmatig psychische en/of lichamelijke klachten 

optreden. Als gevolg van het eetprobleem van hun naaste, wordt de kwaliteit 

van leven ook voor hen negatief beïnvloed. 

 

Ook in de politiek is het besef doorgedrongen dat steeds meer mensen in onze 

samenleving kampen met een verstoorde verhouding met eten, dan wel 

                                                                 
1 https://wijzijnmind.nl/psychipedia/eetstoornis geraadpleegd op 06-05-2019 
2 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/regionaal-
internationaal/regionaal#node-overgewicht-ggd-regio geraadpleegd op 06-05-2019 

vanwege de sterk gegroeide obesitas problematiek of vanwege de 

diversiteit aan eetstoornissen (vanwege psychische oorzaak). Het CDA heeft 

diverse malen eetstoornissen in het algemeen – en anorexia in het bijzonder – 

op de politieke agenda gezet. Drs. Sabine Uitslag van het CDA heeft in 2010 al 

een ‘Actiepuntenplan Eetstoornissen’ opgesteld, waarin de urgentie van het 

probleem duidelijk naar voren komt. Helaas is vanwege de val van het kabinet 

dit plan nog niet uitgevoerd, maar de urgentie blijft en neemt steeds meer toe. 

Op dit moment speelt ook het terugdringen van de wachtlijsten binnen de GGZ 

een grote rol. Ook heeft minister Hugo de Jonge (CDA) onlangs nog een 

dringende oproep gedaan om de zorg voor mensen met anorexia snel te 

verbeteren om levensbedreigende situaties te voorkomen (AD 20 april 2019). 

 

1.2. Overgewicht en eetstoornissen in Rotterdam  

Eén van de zichtbare problemen/gevolgen van een eetstoornis is obesitas. 

Door ongezond en compulsief eetgedrag kan het gewicht zienderogen 

toenemen. Ook in de regio Rotterdam kampen veel mensen met obesitas. In 

Rotterdamse aandachtwijken heeft 17-25% van de mensen te maken met 

overgewicht2. Wat betreft eetstoornissen scoort Rotterdam hoog. Zo komt 

onder andere uit onderzoek boulimia nervosa in verstedelijkte gebieden zelfs 

vijf keer zo vaak voor dan op het platteland3.  

 

Uit een berekening waarbij de landelijke prevalentie eetstoornissen is 

vergeleken met het inwoneraantal in Rotterdam, weergegeven in de tabellen 

hieronder, blijkt dat in totaal 44.550 mensen in Rotterdam een eetstoornis 

hebben. Het feit dat dit aantal voor de gemeente Rotterdam vrijwel gelijk staat 

aan het aantal geregistreerde gevallen in de provincie Zuid-Holland geeft goed 

weer dat niet iedereen met een eetprobleem hulp zoekt én krijgt.    

3 http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/boulimia-nervosa/oorzaken-en-
risicofactoren geraadpleegd op 25-03-2014 

 

https://wijzijnmind.nl/psychipedia/eetstoornis
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#node-overgewicht-ggd-regio
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#node-overgewicht-ggd-regio
http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/boulimia-nervosa/oorzaken-en-risicofactoren
http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/boulimia-nervosa/oorzaken-en-risicofactoren
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Tabel 1. Prevalentie (% van totale aantal inwoners in Rotterdam)4  

 Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa 

Binge Eating 
Disorder 

Vrouw <1-4% <1-2% <1-4% 

Man 0,16-0,3% 0,1-0,5% 1-3% 

 
 Tabel 2. Totaal in Rotterdam in worstcase scenario (gebaseerd op de hoogste 
waarden uit tabel hierboven)5  

Inwoners  Anorexia Nervosa  Boulimia Nervosa  
Binge Eating 
Disorder  

Vrouw: 323.946  13.000  6500  13.000  

Man: 315.766  950  1600  9500  

   
Hoewel eetproblematiek nog steeds wordt gezien als een typische 

vrouwenkwaal, komt 5 tot 10% van alle gevallen van eetproblematiek voor bij 

mannen. Het taboe dat heerst rondom eetproblematiek geldt nog sterker voor 

mannen, wat het voor hen nóg moeilijker maakt om hulp te zoeken. Dit geldt 

ook voor mensen van niet westerse komaf. Vanwege dit taboe en gebrek aan 

kennis rondom eetproblematiek, wordt aan deze doelgroepen tot nog toe niet 

veel aandacht besteed. Deze groepen zullen voor Stichting JIJ twee 

focusgroepen worden in de komende jaren. Geschat wordt dus dat de totale 

doelgroep, inclusief bovengenoemde doelgroepen, nog een stuk hoger ligt dan 

bovenstaande cijfers.  

 

1.3. Huidige aanpak werkt contraproductief  

De huidige strijd en werkwijze tegen overgewicht bij de Nederlandse bevolking 

is als verkeerd te betitelen en daarmee alarmerend, onder andere omdat deze 

                                                                 
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27662598 geraadpleegd op 06-05-2019 
5 https://allecijfers.nl/gemeente/rotterdam/ geraadpleegd op 06-05-2019 

werkwijze vaak juist eetproblemen, eetstoornissen en gevoelens van 

minderwaardigheid in de hand kan werken. Bij de strijd tegen overgewicht 

(obesitas en morbide obesitas) wordt de focus te veel gelegd op het gewicht 

en wordt er veelal alleen aan symptoombestrijding gedaan. De maatschappij 

herkent en behandelt de zware mens als bron van problemen.  

 

Als gevolg hiervan wordt er op ongezonde wijze met gewicht omgegaan: 

• Vanuit de maatschappij wordt een schoonheidsideaal opgedrongen 

dat niet realistisch is. Westerse slankheidsnormen6 werken een 

obsessie met lijnen in de hand; 

• Burgers doen meer aan de lijn dan aan hun gezondheid; 

• De voedingsindustrie voelt zich aangespoord om slanke i.p.v. 

gezonde producten te maken; 

• De Beauty Industrie misbruikt gezondheidsclaims om pilletjes, 

poedertjes en diëten aan de man te brengen. Middelen om af te 

vallen zijn te makkelijk beschikbaar en er wordt te weinig 

voorlichting gegeven t.a.v. de schadelijke gevolgen ervan; 

• Lange termijn gezondheid bevorderende programma’s komen 

onvoldoende aan bod. 

 

Jongeren worden door bovenstaande negatief beïnvloed: dikke kinderen 

worden al snel gepest, jongvolwassenen kopen ongezonde lightproducten, 

geven hun geld uit aan ongezonde dieetpillen en schaffen laxeermiddelen aan. 

Men luistert niet meer naar de persoonlijke behoefte, maar naar dat wat de 

maatschappij hen oplegt. Het gebrek aan goede voorlichting rondom de 

oorzaken, symptomen en gevolgen van eetproblematiek en het onbegrip dat 

leeft rondom het thema, versterken dit probleem.  

 

6 Boek: Preventie van eetstoornissen. Een gewichtig probleem. Naar een geestelijk gezonde 
samenleving – Dr. Greta Noordenbos & Prof. dr. Walter Vandereycken 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27662598
https://allecijfers.nl/gemeente/rotterdam/
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De huidige situatie in Nederland is zorgwekkend: 

• Van de kinderen tussen 7 en 10 jaar heeft slechts 8% nog nooit 

gelijnd. Oftewel, 92% van deze kinderen heeft al eens aan de lijn 

gedaan; 

• Ook onder jongeren is er sprake van een toename in lijngedrag. Voor 

de meisjes tussen de 12 en 18 jaar geldt dat 80% met regelmaat ‘aan 

de lijn’ doet; 

• Dieetkuren schaden de gezondheid en leiden tot gewichtstoename 

en het zgn. jojo-effect. Het jojo-effect geeft vervolgens een 

verhoogde kans op sterfte, hart- en vaatziekten, diabetes en hoge 

bloeddruk; 

• De stap van lijnen naar een eetstoornis is een kleine, die vaak 

onbewust gezet wordt: Dieetgedrag leidt o.a. tot ongezond 

eetgedrag, eetstoornissen, laag zelfvertrouwen, 

lichaamsontevredenheid en depressie. 

 

Kortom, in de huidige maatschappij wordt obsessief eetgedrag in de hand 

gewerkt, terwijl er juist hard gewerkt moet worden aan het bevorderen van 

een gezond eetgedrag en zelfbeeld van mensen.  

 

1.4. Van lijnen naar een eetstoornis  

Uit onderzoek blijkt dat het lijnen steeds vaker wordt vervangen door obsessief 

gezond eten7. Een eetstoornis ligt dan op de loer. Gedrag varieert van 

                                                                 
7 http://www.humanconcern.nl/2014/02/een-op-de-vijf-tienermeisjes-nl/ 

ongezond lijnen, overmatig sporten, laxeren, overgeven, een zeer negatief 

zelfbeeld tot aan obsessief letten op je eetpatroon. 

 

Hoe de eetstoornis ook luidt, alle eetstoornissen laten duidelijk zien dat 

mensen obsessief bezig zijn met eten en hun lichaamsbeeld. Een eetstoornis 

ontstaat in het algemeen niet van de ene op de andere dag. Veelal begint het 

klein en ogenschijnlijk onschuldig, bijvoorbeeld met een lijnpoging. Dit kan 

echter uitgroeien tot een groter probleem en als daar niets tegen ondernomen 

wordt, kan bepaald eetgedrag ongezonde vormen aannemen en snel omslaan 

in een eetstoornis. De meeste mensen met een eetstoornis zijn op jonge 

leeftijd, meestal al rond de 13 jaar, op deze wijze in een eetstoornis ‘gerold’ 

zonder dat ze zich er bewust van waren.  

 

Veel mensen met eetproblematiek hebben een zeer laag zelfbeeld en hebben 

een negatief beeld van hun lichaam. Zij ervaren hoge eisen vanuit de 

maatschappij en beschikken vaak over karaktereigenschappen die ervoor 

zorgen dat zij vaak hoge eisen stellen aan zichzelf. Daardoor hebben zij continu 

het gevoel dat zij niet ‘goed genoeg’ zijn. Bovendien zijn zij vaak hoog gevoelig 

en mede als gevolg daarvan voelen zij de nood van anderen sterker dan 

gemiddeld. Vaak cijferen zij zichzelf weg. Veel van hen vinden het lastig om hun 

gevoel te uiten en met hun gevoelens om te gaan en zichzelf te laten zien. 

Gevoelens en spanningen kroppen zich dan op en vinden een uitweg via 

ongezond eetgedrag. Mensen met eetproblematiek hebben soms minder goed 

ontwikkelde sociale vaardigheden dan andere mensen of zetten hun 

vaardigheden niet goed in, vanwege hun lage zelfbeeld. Veel van hen voelen 

zich niet gezien of gehoord en ervaren veel onbegrip. Zij voelen zich schuldig 

en schamen zich en een grote groep is niet meer in staat om op gezonde wijze 

sociale contacten te onderhouden. Zij geraken in een isolement. 

 

“Anorexia Nervosa kent het hoogste sterftecijfer van alle psychische 

stoornissen.” 

 



 

Meerjarenplan Stichting JIJ 2019-2022 ‘Samen werken aan herstel’ 12 

 

Naasten, zoals vrienden en familie, kunnen soms een negatieve invloed 

hebben op het ontstaan en verergeren van de problemen. Zo kunnen zij een 

negatief voorbeeld geven, door bijvoorbeeld zelf altijd obsessief bezig te zijn 

met gewicht. Ook kunnen problemen spelen in de thuissituatie die negatieve 

invloed hebben op het welzijn van de mensen die toch al vatbaar zijn voor 

eetproblematiek. Tegelijkertijd weten naasten vaak niet hoe zij het beste met 

eetproblematiek om kunnen gaan. Ook zij ondervinden vaak een zware last, 

waardoor ook bij hen een disbalans ontstaat tussen draaglast en draagkracht. 

  

1.5. Belemmering bij het dagelijks functioneren  

Het lichaam krijgt veel te verduren wanneer iemand een eetstoornis heeft, 

waardoor er gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Ook belangrijke 

(orgaan)functies kunnen uitvallen. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot 

invaliditeit of vroegtijdige dood. De kwaliteit van het leven wordt bovendien 

ernstig belemmerd op sociaal en emotioneel vlak. Meer dan de helft van de 

mensen met eetstoornissen heeft ook andere psychische aandoeningen, zoals 

dwanggedachten, depressiviteitsklachten, bewustzijnsverandering en 

denkstoornissen, waardoor mensen niet meer goed functioneren. Er ontstaat 

ook dan een disbalans tussen draaglast en draagkracht.  

 

Eetstoornissen hebben dus grote gevolgen voor het functioneren op 

verschillende aspecten binnen het dagelijks leven. Ook daarom is het 

opvallend dat slechts ongeveer 50% van de mensen met eetstoornissen ooit in 

het leven hulp heeft gehad voor hun psychische problemen8.  

 

Eetproblematiek en een negatief zelfbeeld kunnen een bron zijn van het 

afglijden in de maatschappij. Te denken valt aan: 

                                                                 
8 Informatie gevonden op de website www.dokter.nl, waarin gerefereerd wordt naar het Journal of 
Psychiatric Research. 

• Het stoppen met school, vanwege de overtuiging dat iemand het 

niet kan, vanwege lichamelijke klachten als gevolg van de eetstoornis 

of vanwege het verslavende aspect van de eetstoornis (bijvoorbeeld 

spijbelen om eetbuien te kunnen hebben);  

• Het moeten voldoen aan het dwangmatige aspect van de 

eetstoornis, met schulden als gevolg (bijvoorbeeld drie keer per dag 

grote hoeveelheden eten moeten kopen om te voldoen aan de 

dwang tot het hebben van eetbuien). 

• Het ziek moeten melden op het werk of ontslagen worden, omdat 

men niet aan de gestelde eisen kan voldoen vanwege lichamelijke 

klachten als gevolg van de eetstoornis; 

• Het sociale netwerk is vaak beperkt, doordat mensen met 

eetproblematiek het steeds lastiger vinden sociale contacten te 

leggen en te onderhouden. Veel mensen voelen zich niet begrepen, 

schamen zich en trekken zich terug en geraken uiteindelijk in een 

sociaal isolement; 

• In sommige gevallen leiden fysieke gevolgen tot de dood en in een 

aantal gevallen leiden minderwaardige gevoelens zelfs tot 

zelfdoding. Volgens onderzoek is het risico op vroegtijdig overlijden 6 

keer zo groot bij anorexia, 3 keer bij boulimia en 1,78 keer bij BED, in 

vergelijking tot mensen zonder eetstoornis9. 

 

De gevolgen van eetstoornissen hebben daardoor niet alleen invloed op 

individueel niveau, maar zien we ook terug op maatschappelijk vlak. Zo kan de 

belasting van de sociale voorzieningen flink toenemen en kunnen de kosten 

voor iemand met een eetstoornis ook behoorlijk oplopen voor de 

maatschappij, naarmate hij of zij meer en meer belemmerd wordt in zijn of 

haar dagelijkse bezigheden.  

9 http://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_eetstoornissen/Eetstoornissen_en_sterfte 

http://www.dokter.nl/
http://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_eetstoornissen/Eetstoornissen_en_sterfte
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Veel voorkomende maatschappelijke en financiële gevolgen zijn:  

• Hoge belasting van de gezondheidszorg in de vorm van klinische 

opnames in de GGZ, zich herhalende ziekenhuisopnames als gevolg 

van lichamelijke aandoeningen (internist, hart- en vaatspecialist) en 

tandartskosten, huisartsbezoeken (bijv. hoofdpijnklachten, 

depressiviteit-klachten, nekpijnklachten, buikklachten), etc.; 

• Vaak ontstaat er door de situatie spanning binnen het gezin of de 

thuissituatie. De belasting voor naasten is hoog en kan leiden tot 

psychische klachten en extra zorgvragen. Dit leidt tot hogere 

zorgkosten. 

 

Mensen met eetproblematiek kampen vaak met allerlei psychosociale en 

emotionele problemen, waardoor zij minder vaak deelnemen aan activiteiten 

en zij hun talenten niet langer optimaal benutten. In veel gevallen leidt bij de 

jongeren dit tot belemmering van een succesvolle schoolcarrière. Een 

vergelijkende maat voor ziektelast is de DALY: 'disability-adjusted life years'. 

Een DALY is een gezond levensjaar dat door de ziekte verloren gaat. De 

ziektelast voor anorexia nervosa is niet in DALY’s vastgesteld, maar wordt in 

                                                                 
10 http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/anorexia-nervosa/gevolgen 
11 http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid//anorexia-nervosa/gevolgen 
geraadpleegd op 25-03-2014 

Nederland geschat op 200010. In de VS en Duitsland zijn de kosten per 

patiënt berekend op €6.000 tot €13.000 per jaar11. 

 

1.6. De zorg is ontoereikend 

De drempel om hulp te zoeken is zeer hoog. Veel mensen schamen zich en 

houden hun eetstoornis geheim. Zodra mensen de stap durven nemen om 

naar de huisarts te stappen, worden veel eetstoornissen bovendien niet 

herkend of gebagatelliseerd. Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan 

informatie, kennis en kunde om de juiste diagnose te kunnen stellen. In veel 

gevallen wordt simpelweg de ernst van de situatie niet ingezien, veelal uit 

onwetendheid. Vooral bij boulimia nervosa is dit het geval; slechts 18% van de 

gevallen wordt door de huisarts herkend. Voor anorexia nervosa is het 

herkenningspercentage 40%12. Dit percentage ligt schrikbarend laag, juist 

omdat het vroegtijdig vaststellen van een eetstoornis van levensbelang kan 

zijn. Vaak geldt dat na een jaar 65% van de gevallen nog steeds boulimia of een 

andere eetstoornis heeft13. In tabel 3 is te zien hoe weinig eetstoornissen 

worden herkend en erkend door huisartsen.   

 

Tabel 3. Aantal gevallen per zorgniveau voor Anorexia Nervosa en Boulimia 

Nervosa in Nederland 

Aantal gevallen per 

zorgniveau  

Anorexia nervosa  

(per 100.000) 

Boulimia nervosa  

(per 100.000) 

 van de totale bevolking 370 1500 

 herkend door de huisarts 160 170 

 in behandeling in de GGZ 127 87 

12 http://buropuur.nl/bent-u-professional/deskundigheidsbevordering-eetstoornissen/572-huisarts-
wat-te-doen-bij-vermoedens-van-een-eetstoornis.html geraadpleegd op 25-03-2014 
13 http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/boulimia-nervosa/verloop 
geraadpleegd op 25-03-2014 

“Op een gegeven moment was ik niet meer Femke, maar was ik onder 

andere een ernstige dwang- en eetstoornis. Ze waren alles wat ik had. 

Het houvast eraan maakte dat ik ‘leven’ kon, maar aan de andere kant 

waren het juist die stoornissen die maakten dat ik steeds verder ten 

onder ging. Het was wachten op dat het bij mij echt helemaal op was.” 

 

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/anorexia-nervosa/gevolgen
http://buropuur.nl/bent-u-professional/deskundigheidsbevordering-eetstoornissen/572-huisarts-wat-te-doen-bij-vermoedens-van-een-eetstoornis.html
http://buropuur.nl/bent-u-professional/deskundigheidsbevordering-eetstoornissen/572-huisarts-wat-te-doen-bij-vermoedens-van-een-eetstoornis.html
http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/boulimia-nervosa/verloop
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Dat huisartsen eetstoornissen vaak niet herkennen is alarmerend. Mensen 

zetten vaak als eerste een stap richting de huisarts in de hoop doorverwezen 

te worden en hulp te krijgen van professionals.14 Daarnaast zijn de wachttijden 

vaak lang. Mensen met een eetprobleem kunnen daardoor veel te lang niet 

terecht voor de hulp die zij hard nodig hebben.  

 

In veel gevallen sluit de reguliere zorg ook niet voldoende aan op de behoeften 

van cliënten. Zo is er vaak onvoldoende afstemming binnen de ketenzorg, 

wordt er geen of nauwelijks nazorg geboden en voelen cliënten zich lang niet 

altijd even veilig, goed begrepen of adequaat geholpen. Hoewel de nazorg 

door de betrokken organisaties over het algemeen erg belangrijk wordt 

gevonden, wordt hier in de praktijk niet voldoende aandacht aan besteed, o.a. 

vanwege financiële overwegingen. Dit terwijl juist de nazorg essentieel is om 

terugval te voorkomen en cliënten te helpen bij het opnieuw oppakken van 

hun activiteiten binnen de maatschappij.  

 

1.7. Waardering en bestaansrecht; de kracht van ervaringsdeskundigheid 

De zorg van Stichting JIJ biedt een aanvulling en versterking op de reguliere 

professionele hulp, voornamelijk in het voor- en natraject van de ketenzorg, 

door samenwerking met organisaties uit de reguliere gezondheidszorg. 

Stichting JIJ kan voor mensen een belangrijke eerste stap zijn om hulp te 

zoeken en bereikt met haar laagdrempelige aanbod mensen die door de 

reguliere zorg vaak niet (tijdig) worden bereikt. Bij Stichting JIJ kunnen de 

mensen zich voorbereiden en sterk maken om naast de begeleiding vanuit het 

JIJ-huis ook bij de reguliere zorg aan te kloppen. Ook tijdens en na het reguliere 

traject kan Stichting JIJ de hulp en begeleiding bieden die nodig is voor een 

compleet herstelproces en terugkeer binnen de maatschappij.  

 

                                                                 
14 http://buropuur.nl/alles-over-eetstoornissen/wetenschap-a-onderzoek/65-25-jaar-behandeling-
eetstoornissen.html geraadpleegd op 25-03-2014 

“Hoe het kan dat vele instanties niet konden bereiken dat er 

verbetering optrad, is voor mij achteraf gezien totaal geen 

raadsel; ik viel buiten de groep die wèl baat had bij de aanpak 

die was gebaseerd op de meerderheid. Ik had wat anders nodig 

en dat andere was er niet. Hiermee wil ik overigens niets afdoen 

aan de instanties waarbij ik in behandeling was. Aan wil ontbrak 

het hen niet, wel aan een voor mij passend beleid en bij mij 

passende (therapie)mogelijkheden. Ik was ten einde raad, door 

ernstig ziek te zijn totaal opgebrand en bijna alle hoop op en 

geloof in beterschap was ik kwijt. Ik zou nooit meer beter 

worden. 

 

Toen kon ik gelukkig bij Stichting Jij terecht. Hier werd eens ECHT 

naar mij gekeken en dat is in de situatie waarin je dan verkeert 

een verademing die enorm veel ruimte geeft. Ik voelde mij weer 

een mens met mogelijkheden. Ik kon en MOCHT vooral een voor 

mij bewandelbare weg op mijn tempo belopen en ik hervond 

daardoor, op MIJN weg, mijn kracht. Op geen enkel moment 

tijdens het traject heb ik de regie verloren. Stichting JIJ dacht 

mee, steunde onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Dit alles heeft 

voor mij betekend dat ik kon herstellen en genezen. Ik weet zelf 

nog steeds niet hoe ik Stichting JIJ ooit voor haar daden kan 

bedanken. Voor mijn gevoel hebben ze mijn leven gered. Hoe 

zwaar dat ook mag klinken.” 

 

http://buropuur.nl/alles-over-eetstoornissen/wetenschap-a-onderzoek/65-25-jaar-behandeling-eetstoornissen.html
http://buropuur.nl/alles-over-eetstoornissen/wetenschap-a-onderzoek/65-25-jaar-behandeling-eetstoornissen.html
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Kortom, Stichting JIJ vult met haar aanbod de reguliere zorg aan, versterkt de 

effecten van het behandeltraject en neemt in een toenemend aantal gevallen 

een gedeelte van de reguliere zorg over. Daarmee worden kosten bespaard 

binnen het reguliere traject en wordt ook gezorgd voor een minder langdurig 

beroep op de reguliere professionele zorg. De samenwerking met PsyQ, 

waarbij de zorgaanbieder een gedeelte van de nazorgbegeleiding uitbesteed 

aan Stichting JIJ, heeft reeds bewezen succesvol te zijn en dient daarmee als 

voorbeeld voor samenwerking met ook andere zorgaanbieders.  

 

Veel van het succes van Stichting JIJ is terug te voeren op de persoonlijke, 

gelijkwaardige benadering die zij sinds haar oprichting als waarde heeft 

gesteld. Kernelementen hierbij zijn:  

• Persoonlijke aandacht en betrokkenheid;  

• De leefwereld en behoeften van mensen centraal stellen; 

• Geen professionele afstand, maar ruimte voor nabijheid, 

gelijkwaardigheid en empathie; 

• Niet hulpverlener tegenover hulpvrager, maar een mensgerichte 

benadering, kenmerkend door de opstelling van mens voor een 

mens. 

 

In deze setting vormen vertrouwen en respect de basis en ontstaat een 

voedingsbodem voor het aangaan en mogelijk oplossen van de problemen.  

 

 

 

“Ik ervaar de samenwerking met Stichting JIJ als warm en doeltreffend. 

De communicatie verloopt altijd prettig, snel en efficiënt. De focus ligt 

op 'SAMENwerken'. De mensen achter Stichting JIJ denken altijd met 

ons mee. Ze luisteren naar onze wensen en handelen 

oplossingsgericht".  Babette Edelman, Stichting Human Concern 

 

“Op het moment dat ik ontslagen was uit de kliniek, ging het met mij 

al stukken beter, wel ontbrak het aan zelfvertrouwen en 

ondersteuning van de omgeving. Ik had inmiddels een gezond gewicht, 

ik woonde weer thuis en probeerde mijn leven weer op te pakken. 

Thuis aangekomen werd ik weer in het diepe gegooid, ik had weinig 

begeleiding meer en mede daardoor kreeg ik een terugval. Gelukkig 

had ik in de kliniek iemand van Stichting Jij leren kennen die mij 

uitnodigde om eens langs te komen. Vanaf toen kwam ik bijna elke 

dag van Brabant naar Rotterdam gereden. Ik had een dagbesteding, ik 

had structuur. Beide had ik heel erg nodig. 
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2. Stichting JIJ en ontwikkelingen 

binnen de overheid 
 

De zorgsector is aan veel veranderingen onderhevig. De effecten van deze 

veranderingen hebben ook hun weerslag op activiteiten van Stichting JIJ. In dit 

hoofdstuk schetsen wij een beeld van hoe wij op veranderingen hebben 

geanticipeerd en hoe wij hier de komende jaren verder vorm aan willen geven. 

 

2.1. Ontwikkelingen binnen gemeenten 

Subsidieaanvragen gemeenten Zuid-Holland 

Stichting JIJ heeft in 2017 veel onderbouwde aanvragen ingediend bij 

omringende gemeenten. Echter bleek dat alle gemeenten om diverse redenen 

geen subsidie konden of wilden verstrekken. Argumenten hiervoor waren dat 

er geen budget was voor nieuwe organisaties. Of bijvoorbeeld dat gemeenten 

psychische problematiek en in het bijzonder eetstoornisproblematiek niet als 

speerpunt op hun agenda hadden staan. De meeste gemeenten hadden 

namelijk al budget gespendeerd op het gebied van het terugdringen van 

obesitas en ‘lekker-fit’-programma's. Uiteraard zijn dit goede programma's, 

alleen sluiten deze programma's niet aan bij onze doelgroep. 

 

Vervolgens hebben wij subsidie aangevraagd voor een aanbod voor mensen 

van niet-westerse komaf. Alhoewel een groot deel van de bevolking in 

Rotterdam en omliggende gemeenten uit mensen van niet-westerse komaf 

bestaat, werd deze doelgroep ook benoemd als ‘valt niet onder de 

speerpunten van de gemeente'. Wij blijven in contact met vertegenwoordigers 

van gemeenten en hopen in de toekomst toch voet aan de grond te kunnen 

krijgen. De zorg voor mensen met een psychische stoornis in Nederland kan 

worden georganiseerd en betaald vanuit verschillende domeinen, namelijk 

Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet 

(Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de Jeugdwet en de Wmo is de 

gemeente verantwoordelijk, voor de Zvw de zorgverzekeraar en voor de Wlz 

de Wlz-uitvoerder. In 2019 zullen we per domein in samenwerking met MIND 

gaan bekijken waar verdere kansen liggen voor wat betreft de domeinen waar 

de gemeente voor verantwoordelijk kan worden gesteld. 

Gemeente Rotterdam 

Stichting JIJ ontvangt sinds 2010 een subsidie van de gemeente Rotterdam. Het 

betreft een budget voor de organisatie van 4 zelfhulpgroepen, 130 dagdelen 

individuele begeleiding en voorlichtingsactiviteiten voor naasten. Echter wordt 

in 2019 een nieuw subsidiekader preventie ingesteld. Dit heeft tot gevolg dat 

alle subsidieontvangers opnieuw een aanvraag moeten indienen in juni 2019, 

waarbij het de vraag is of de activiteiten passen binnen de speerpunten 

preventie die de gemeente Rotterdam heeft gesteld. Uiteraard zullen wij bij 

een afwijzing in samenwerking met de accounthouder van de gemeente 

Rotterdam gaan bespreken onder welke afdeling onze activiteiten wellicht dan 

wel gehonoreerd kunnen worden (bijv. GGZ voor volwassenen), echter 

verwacht de gemeente Rotterdam dat kleinere organisaties vooral als 

‘onderaannemer’ van grotere zorgaanbieders presenteren. 

 

2.2. Zorgverzekeringswet 

Tot op heden valt ervaringsdeskundigheid niet binnen de Zorgverzekeringswet. 

Buiten dat feit is het ook de vraag of Stichting JIJ als organisatie past binnen de 

Zorgverzekeringswet. Zoals reeds benoemd zullen wij ons bij beslissingen 

houden aan onze kernwaarden. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld staan voor 

eigen regie, zorg zolang dit nodig is (op maat), laagdrempeligheid (dus met 

respect voor privacy, omdat mensen anders niet durven te komen), op basis 

van ervaringsdeskundigheid. Mocht een Zorgverzekeraar bijvoorbeeld eisen 
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dat wij de gegevens van cliënten bekend maken, dan staat dit haaks op ons 

privacybeleid en kunnen wij hier niet aan voldoen. Ook als een Zorgverzekeraar 

slechts enkele dagdelen zorg vergoedt, terwijl meer zorg/ondersteuning in 

onze ogen noodzakelijk is voor duurzame zorg, dan past dit niet bij onze 

kernwaarden.  

 

Stichting JIJ blijkt succesvol (zie reviews Zorgkaart Nederland, afgebeeld 

hiernaast) en biedt een goedkoper en duurzamer aanbod dan het huidige 

reguliere aanbod. Om die reden hopen wij dat Zorgverzekeraars onze waarde 

inzien en ons wellicht via andere 'potjes’ kunnen financieren.  

 

In 2018 heeft VGZ hierin het voortouw genomen door aan Stichting JIJ de 

‘herstelprijs’ te geven met daaraan gekoppeld een geldbedrag. In 2018 heeft 

DSW via sponsoring ons ook een bedrag van 5000 euro gegeven, omdat onze 

visie en werkwijze hen aansprak en zij ons wilden belonen. Wij hopen dat 

meerdere Zorgverzekeraars zullen volgen. 

 

Volgend jaar zullen nieuwe vergoedingen rondom ervaringsdeskundigen in 

werking treden. Het gaat dan specifiek om ervaringsdeskundigen die werken 

in het kader van de zorgverzekeringswet. De zorgaanbieder declareert 

momenteel de kosten voor behandeling aan de hand van DBC’s. Hierin zit soms 

een algemene toeslag waaruit de aanbieder de inzet van ervaringsdeskundigen 

kan bekostigen. In 2020 zullen ervaringsdeskundigen binnen een DBC een 

aparte betaaltitel krijgen, net zoals op dit moment het geval is bij psychiaters, 

psychologen, etc. Concreet betekent dit dat aanbieders meer ruimte (en geld) 

krijgen om ervaringsdeskundigen in te zetten. Aangezien Stichting JIJ niet 

onder de vlag van een reguliere instelling werkt, en dus onder de 

zorgverzekeringswet valt, is deze regeling niet van toepassing op ons. Het zou 

                                                                 
15 Dit zijn niet-commerciële organisaties die laagdrempelig steun bieden bij eetstoornissen voor 
lotgenoten en hun naasten. Stichting JIJ maakt hier tevens deel van uit.  

uiteraard gunstig zijn als dit in de toekomst zou veranderen, wanneer 

Stichting JIJ mogelijk onder de vlag van een reguliere instelling kan werken.  

 

2.3. Wachttijden in de GGZ 

De wachttijden in de GGZ zijn onacceptabel groot. Vanuit InterEsse15 is een 

brandbrief geschreven aan de staatssecretaris (zie bijlage bij dit 

meerjarenbeleidsplan). Ook heeft Stichting JIJ tijdens het congres op 11 april 

2019 een workshop verzorgt over de inzet van ervaringsdeskundigen in het 

kader van de wachttijden binnen de GGZ. Ervaringsdeskundigen kunnen een 

belangrijke rol spelen in het herstelproces voor mensen met een eetstoornis. 

Wij zien dit dan ook als een kans om ervaringsdeskundigheid nog verder in te 

bedden binnen de ketenzorg.  
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3. Stichting JIJ: Doelgroep  
 

3.1. Beoogde doelgroep  

De praktijk heeft laten zien dat vooral onderstaande groepen aansluiting 

hebben gevonden bij onze activiteiten. Alhoewel er binnen de reguliere zorg 

instanties zijn die zich op dezelfde doelgroepen richten, zijn deze instanties 

niet altijd (op tijd) in staat om deze mensen te bereiken. Stichting JIJ weet door 

haar laagdrempelige aanbod juist die mensen te ondersteunen en begeleiden 

die door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen.  

 

Stichting JIJ richt zich met een deel van haar aanbod op jongeren vanaf 12 jaar 

en volwassenen, woonachtig of studerend in de provincie Zuid-Holland, 

waaronder een groot deel afkomstig is uit Rotterdam en omliggende 

gemeenten. Een ander deel van het aanbod, waaronder het inloophuis, is 

toegankelijk voor mensen uit heel Nederland.  

 

Momenteel weten de volgende mensen Stichting JIJ te vinden: 

• Mensen die (nog) geen reguliere hulp willen of durven vragen; 

• Mensen die niet in aanmerking komen voor hulp via de reguliere GGZ, 

• bijv. omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden die een kliniek stelt; 

• Mensen die ‘uitbehandeld’ zijn volgens de reguliere GGZ; 

• Mensen die op een vaak lange wachtlijst staan bij een zorginstelling; 

• Mensen die behoefte hebben aan nazorg na behandeling; 

• Mensen, waarvoor nog weinig passend aanbod is; 

• De naasten van mensen met eetproblematiek; 

• (Jeugd)Professionals. 

 

3.2. Mensen met eetproblematiek (1) 

Stichting JIJ richt zich in eerste instantie op mensen met eetproblematiek. 

Eetproblematiek kan in verschillende vormen tot uiting komen. De meest 

voorkomende eetproblemen zijn eetbuienstoornis BED (Binge Eating 

Disorder), Boulimia Nervosa en Anorexia Nervosa. Tegenwoordig zijn er ook 

nieuwe stoornissen in opkomst, zoals Orthorexia (wat zoveel inhoudt als een 

ongezonde preoccupatie of obsessie voor gezond eten).  

 

Maar ook mensen met andere vormen van eetproblematiek (door psychische 

oorzaak) kunnen bij Stichting JIJ terecht. Tot de doelgroep worden ook de 

mensen gerekend die weliswaar professionele hulp ontvangen, maar 

daarnaast op zoek zijn naar een plek waar ze met ervaringsdeskundigen 

kunnen praten en aan talenten kunnen werken binnen een veilige omgeving.  

 

Iedereen kan met eetproblematiek te maken krijgen: vrouwen, mannen, jong 

en oud. Toch zien we bij onze cliënten vaak een aantal overeenkomstige 

karaktereigenschappen terug, zoals bijvoorbeeld (hoog)gevoeligheid. Cliënten 

die bij Stichting JIJ aankloppen hebben vaak weinig zelfvertrouwen en zijn erg 

onzeker. Zij hebben een negatief zelfbeeld en een enorm gebrek aan 

eigenwaarde. Op het moment dat cliënten bij Stichting JIJ aankloppen, geven 

zij vaak aan gespannen te zijn, een vol hoofd te hebben en opgebrand en 

uitgeput te zijn. Veel van hen zijn wanhopig en bang. Zij geven aan ‘zichzelf 

kwijt te zijn’. Veel van onze cliënten geven aan dat zij niet goed op de hoogte 

zijn van de oorzaken, gevolgen en symptomen van verstoord eetgedrag en dat 

zij zich ook door hun omgeving onbegrepen voelen. Zij hebben moeite met het 

uiten van hun gevoelens en het omgaan met hun emoties. Hierdoor, en 

doordat zij zich schamen en onbegrepen voelen, trekken veel mensen met 

eetproblematiek zich steeds verder terug. Veel van hen hebben geen 

dagbesteding meer, kunnen geen opleiding meer volgen of een beroep 

uitoefenen en raken steeds verder geïsoleerd. 
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Bereik 

Met activiteiten, georganiseerd vanuit het gratis en anonieme Informatie-, 

Advies- en Steunpunt weet Stichting JIJ jaarlijks ruim 2.000 mensen met 

eetproblematiek direct te bereiken en hen informatie, advies en steun te 

bieden. Via sociale mediakanalen en andere communicatiemiddelen worden 

naar schatting nog eens 40.000 personen bereikt. Met haar trajecten voor 

begeleiding, trainingen en andere activiteiten bereikt Stichting JIJ direct rond 

de 100 mensen met eetproblematiek op jaarbasis. 

3.3. Naasten (2)  

De naasten van mensen met eetproblematiek vormen een tweede belangrijke 

doelgroep voor Stichting JIJ. Eetproblematiek heeft ook voor hen vaak 

gevolgen voor het dagelijks functioneren.  

 

Naasten van mensen met eetproblematiek zijn vaak ook onvoldoende op de 

hoogte van de symptomen, oorzaken en gevolgen van de problemen waar hun 

vrienden of geliefden mee kampen. Zij kampen net als hun naasten met 

gevoelens van wanhoop, angst, machteloosheid en schuldgevoel en 

ondervinden vaak weinig begrip in hun omgeving voor de situatie. Als gevolg 

daarvan geven ook zij aan zich eenzaam te voelen of er alleen voor te staan. 

Tegelijkertijd zijn zij zich vaak niet bewust van hun eigen gedrag en hoe dit 

invloed kan hebben op de eetproblematiek van hun naasten. Ook voor hen 

geldt dat Stichting JIJ een groep weet te bereiken die geen hulp durft te vragen 

aan de reguliere zorg, bijvoorbeeld omdat ze zich schamen om vanwege hun 

dochter naar de huisarts te gaan of omdat zij bang zijn voor de gevolgen als 

ze zich melden bij de huisarts.  

Bereik 

Met activiteiten, georganiseerd vanuit het gratis en anonieme Informatie-, 

Advies- en Steunpunt en het aanbod voor naasten beoogt Stichting JIJ jaarlijks 

circa 75 naasten van mensen met eetproblematiek direct te bereiken en 

informatie, advies en steun te bieden. Via sociale mediakanalen en andere 

communicatiemiddelen worden naar schatting nog eens 10.000 personen 

bereikt.   

 

3.4. Professionals (3)  

Als laatste vormen professionals uit de zorg een belangrijke doelgroep. Door 

betere voorlichting en samenwerking met deze professionals kan een volledig 

en toereikend ketenaanbod worden gerealiseerd. Gedacht kan worden aan 

professionals binnen de reguliere gezondheidszorg (GGZ, ziekenhuizen, 

klinieken, huisartsen, tandartsen en diëtisten), binnen de Vraagwijzer en de 

Wijkteams, Arbodiensten, op (sport)scholen, binnen welzijnsorganisaties en 

andere vrijwilligersorganisaties. Hier geldt dat veel professionals (nog) niet 

over voldoende informatie beschikken om eetstoornissen op tijd te herkennen 

en mensen op tijd door te verwijzen.  

Bereik 

Door middel van de organisatie van voorlichtingsactiviteiten, via het 

uitbrengen van het online magazine ‘feiten en fabels’ (recept voor dokters: 3 x 

daags begrip) en via het informatie- en adviespunt verwacht Stichting Jij ruim 

1500 professionals op jaarbasis voorlichting en advies te geven. Via diverse 

communicatiemiddelen (onder meer de nieuwsbrief voor professionals) 

verwacht Stichting Jij nog eens vele duizenden professionals te bereiken. 

“De workshops waar ik naar toe kon, hebben mij enorm geholpen. Er 
waren o.a. workshops om aan ons zelfbeeld en zelfvertrouwen te 

werken en om grenzen te leren herkennen en aangeven. Hier heb ik 
ontzettend veel aan gehad. Ik leerde mezelf accepteren, ik leerde dat ik 

goed was zoals ik was.” 
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4. Meerjarenplan 2019-2022  
 

4.1. De missie van Stichting JIJ 
Stichting JIJ ondersteunt vanuit ervaringsdeskundigheid mensen met een 

eetprobleem bij het oppakken van de problemen die zij ondervinden bij het 

dagelijks functioneren en wil daarmee een bijdrage leveren aan het verhogen 

van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en hun naasten. 

Het gaat hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg niet of 

onvoldoende worden bereikt of geholpen. De activiteiten van Stichting JIJ zijn 

daarmee een essentieel onderdeel van een compleet, kostenbesparend en 

passend ketenaanbod. Deze missie wil zij samen met andere partners binnen 

het ketenaanbod bereiken. 

 

4.2. De kernwaarden van Stichting JIJ 

Door Stichting JIJ worden de volgende kernwaarden als leidraad gehanteerd:  

• Veiligheid, eerlijkheid, openheid en wederzijds respect: Stichting JIJ 

wil een veilige plek creëren en in stand houden voor iedereen met 

een eetprobleem, zodat cliënten optimaal aan hun herstel kunnen 

werken. Stichting JIJ is ervan overtuigd dat een vruchtbare 

samenwerking tussen deelnemer en ervaringsdeskundige op 

eerlijkheid, openheid en wederzijds respect is gebaseerd.  

• Laagdrempelig: Stichting JIJ staat ervoor dat wij ons uiterste best 

doen dat de zorg en ondersteuning voor elke persoon met een 

eetprobleem toegankelijk is en dat altijd zal blijven.  

• Kwaliteit: Stichting JIJ zal er altijd naar streven dat de kwaliteit van 

de dienstverlening zo optimaal mogelijk is.  

• Kennis en begrip: Stichting JIJ streeft naar een maatschappij waar er 

begrip is voor eetproblemen en eetstoornissen. Kennis en begrip 

beïnvloeden elk herstelproces in positieve zin.  

• Zelfmanagement: Stichting JIJ wil ieder individu met een 

eetprobleem in staat stellen om eigenmachtig te beslissen en te 

handelen door het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positieve 

zelfbeeld te vergroten. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemer 

volledige autonomie behoudt en zich bewust blijft van de eigen 

verantwoordelijkheid tijdens de begeleiding.  

 

4.3. Nadere toelichting op de kernwaarden 

Als aanvulling op de kernwaarden volgt hieronder een nadere toelichting zoals 

deze wordt gecommuniceerd naar de vrijwilligers en cliënten van Stichting JIJ.  

JIJ hebt altijd de regie zelf in handen 

Het is heel moeilijk om hulp te vragen. Je kunt moeilijk inschatten hoe er op 

jouw verhaal gereageerd wordt en wat er gaat gebeuren als je steun zoekt. Wij 

realiseren ons dit heel goed. Daarom MOET je NIETS bij Stichting JIJ. We kijken 

samen welke vorm van ondersteuning bij jou past en welke rol wij hierin 

kunnen spelen. Jij als persoon en je behoefte aan steun staan centraal bij 

Stichting JIJ. We zullen je nooit ergens toe dwingen. We werken samen met 

jou. 
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Samen kijken naar de hulp die bij je past 

Uit ervaring weten we dat het heel belangrijk is dat je zelf de touwtjes in 

handen kan houden. Daarom willen we graag dat je zelf meedenkt over de 

vorm van hulp die het beste bij jou past en waar je zelf volledig achter staat. 

De verantwoordelijkheid ligt bij jou. Jij mag en kan je openstellen. Jij krijgt van 

ons alle ruimte en mag zelf het tempo aangeven waarop dingen zullen 

plaatsvinden.  

Ondersteunen bij jouw motivatie 

De basis voor herstel ligt bij jouw eigen motivatie om te veranderen.  De 

motivatie die diep van binnen zit. Wij gaan je graag op een positieve manier 

ondersteunen bij jouw motivatie. Door middel van inspiratie, inzichtvragen en 

adviezen vanuit onze ervaringsdeskundigheid kunnen we je helpen je aan je 

eigen afspraken en doelen te houden. Hierbij zullen we nooit methoden 

gebruiken die gericht zijn op extrinsieke motivatie, zoals bijvoorbeeld straffen 

of wegen. 

Eetgedrag als nuttig signaal van je mentale gezondheid 

Een gezond en evenwichtig eetpatroon is een voorwaarde voor herstel en dat 

zullen wij jou ook proberen aan te leren. Maar verder ligt bij ons de focus niet 

op het eten. Jouw eetgedrag is naar onze mening een manier om aan te geven 

dat er iets in je leven uit balans is. Het hebben van een eetstoornis omvat meer 

dan alleen eetgedrag. Het gaat ook om gedachten en gevoelens die je hebt 

over jezelf, over je lichaam en over eten. 

Veranderen lukt als jij jezelf durft open te stellen 

Het kan heel moeilijk zijn om aan iemand te vertellen dat je een eetprobleem 

hebt. Uit eigen ervaring weten we dat het onwennig is om over jezelf te praten 

en je emoties te laten zien. Dat kan dan ook alleen als je jezelf veilig voelt en 

weet dat je serieus genomen wordt. Bij Stichting JIJ mag je daarom altijd zelf 

bepalen waar je aan toe bent en mag je altijd je eigen grenzen aangeven. 

Wij willen binnen Stichting JIJ een omgeving creëren waarin eerlijkheid, 

openheid en wederzijds respect voorop staan. Het is dan ook vanzelfsprekend 

dat wij nooit gegevens over jou doorgeven aan anderen (familie, 

hulpverleners, etc.) zonder jouw toestemming en verwachten we dat je geen 

informatie doorgeeft over andere cliënten.  

Positief denken 

Positieve energie is belangrijk om te zorgen dat het steeds beter met je gaat 

en om uit je eetprobleem te komen. Je krijgt er meer vertrouwen in jezelf door. 

Daarom proberen we je te helpen de positieve dingen uit het dagelijks leven 

te zien. Minder positieve gedachtes zijn er en die mogen er ook zijn, maar 

iedereen heeft goede, mooie en sterke eigenschappen! 

Eigen verantwoordelijkheid 

Omdat wij uitgaan van de bovenstaande punten en het medische aspect van 

jouw eetprobleem bij ons op de tweede plaats komt, is de drempel om bij ons 

hulp te vragen heel laag. Wij stellen dan ook heel weinig voorwaarden. Toch 

moeten we je er op wijzen dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen 

voor jouw lichamelijke en/of geestelijke conditie. Deze blijft altijd bij jezelf 

liggen. Jezelf open opstellen en eerlijk zijn is daarbij van groot belang. Alleen 

op deze manier kunnen wij écht iets betekenen en kunnen wij onze positieve 

uitgangpunten naleven.  

Samen werken en samen ontdekken 

In de greep van je eetstoornis kun je je erg alleen voelen, gevangen in je eigen 

spelregels. Dat kun je niet ineens loslaten, maar we moedigen je aan om op 

een manier die bij jou past eens iets anders te proberen. We nodigen je uit om 

samen met ons, de andere leden en groepsdeelnemers samen te werken en 

samen te ontdekken. Volg bijvoorbeeld een creatieve workshop, eet een 
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keertje mee, deel iets wat je mooi vindt of maak een praatje met iemand die 

je niet eerder ontmoet hebt. We zijn blij met je komst, in wat voor stemming 

je ook bent. Voor ons ben je altijd belangrijk, ook als je het zelf niet zo ervaart. 

Samen veilig vooruit 

We vragen je om in de groep of bij een van ons aan te geven waar je behoefte 

aan hebt of wat je dwars zit. Het is belangrijk dat we er met elkaar op letten 

dat er voor iedereen – dus inclusief JIJ zelf! – ruimte is voor ieders eigen 

behoeften en beperkingen. Die ruimte is nodig om van het JIJ-huis een veilige 

plek te maken waar je jezelf kan zijn samen met anderen.  

Jezelf mogen zijn en jezelf weer waardevol vinden 

Bijna iedereen met een eetprobleem heeft last van een negatief zelfbeeld. Dit 

betekent dat JIJ jezelf veel negatiever ziet dan hoe anderen je zien. Als je 

zelfbeeld laag is, is er een grote kans dat je complimentjes niet meer gelooft 

en je jezelf altijd minder voelt dan een ander. Zo kun je erg onzeker en 

ongelukkig worden. Daarom is het belangrijk dat je weer naar jezelf gaat kijken 

op een manier die realistisch is en klopt. En dat je leert te accepteren dat je 

niet in alles perfect kan zijn, maar dat JIJ kwaliteiten hebt waar je ook trots op 

mag zijn. Dat JIJ je weer waardevol gaat voelen en van jezelf kunt houden. Daar 

willen wij als vrijwilligers van Stichting JIJ graag een steentje aan bijdragen! 

 

4.4. Resultaten 

Om de doelstelling te behalen, streeft Stichting JIJ ernaar om de komende vier 

jaar een aantal belangrijke resultaten te realiseren. Aangezien zij wil inspelen 

op de verschillende oorzaken die leiden tot het minder goed functioneren van 

mensen met eetproblematiek in het dagelijks leven, beoogt Stichting JIJ 

resultaten op individueel, sociaal en maatschappelijk vlak.  Op dit moment 

worden de resultaten gemeten aan de hand van een matrix ‘Kwaliteit van 

Bestaan'. In 2019/2020 zal deze matrix opnieuw onder de loep genomen 

worden als meetsysteem, maar vooralsnog wordt deze matrix als 

meetinstrument voor de resultaten worden gehanteerd. 

Resultaten op individueel vlak 

Mensen die niet voldoende, nog niet of niet meer bij de reguliere zorg terecht 

kunnen, worden ondersteund en begeleid in hun herstelproces. Daarbij spelen 

ook hun naasten een belangrijke rol. De komende jaren wordt gewerkt aan de 

volgende resultaten: 

• Mensen met eetproblematiek hebben inzicht en zetten zelf stappen 

richting verbetering van fysiek, psychisch en emotioneel welzijn en/of 

herstel.  

• Naasten van mensen met eetproblematiek hebben inzicht en begrip 

en beschikken over handvatten om met hun naaste met een 

eetprobleem om te kunnen gaan. Zij zetten zelf stappen richting 

verbetering van hun eigen psychisch en emotioneel welzijn. 

 

Bij dit resultaat wordt gericht op de domeinen Onafhankelijkheid en 

Welbevinden binnen de Matrix voor Kwaliteit van Bestaan. Bij het domein 

Onafhankelijkheid spelen persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling en het goed 

kunnen uitvoeren van dagelijkse bezigheden een belangrijke rol. Stichting JIJ 

werkt op dit vlak samen met de cliënt aan de ontwikkeling van persoonlijke 

competenties en vaardigheden. Ook wordt er tijdens het begeleidingstraject 

veel nadruk gelegd op de autonomie van de cliënt, persoonlijke controle op 

het herstelproces maar ook bij het stellen van persoonlijke doelen en waarden 

en het maken van keuzes in het dagelijks leven. Als laatste worden cliënten, 

indien wenselijk, begeleid bij het oppakken van hun dagelijkse activiteiten, 

gericht op het voorzien in de nodige basisbehoeften en een goede zelfzorg.  

 

Binnen het domein Welbevinden wordt onderscheid gemaakt tussen geestelijk 

welbevinden, lichamelijke gezondheid en materieel welbevinden. Uiteraard 
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wordt er tijdens het herstelproces gestreefd naar een verbeterde lichamelijke 

gezondheid. Het eetprobleem wordt aangepakt en daarbij nemen ook andere 

lichamelijke klachten, zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, 

duizeligheid en hoofdpijn, af. Vaak liggen de oorzaken van eetproblematiek 

echter op geestelijk vlak. Eén van de belangrijkste domeinen waar bij Stichting 

JIJ aandacht aan wordt besteed, is dan ook het geestelijk welbevinden. Er 

wordt gewerkt aan een gezonder zelfbeeld van de cliënten, vermindering van 

het schuldgevoel waar veel cliënten mee kampen en de afname van gevoelens 

van er alleen voor staan/eenzaamheid, depressie en somberheid. Er wordt 

naar gestreefd dat cliënten vrij zijn van dwangmatig handelen en gevoelens 

van stress. Als laatste komt vaak ook het materieel welbevinden onder druk te 

staan, doordat jongeren op school uitvallen of cliënten hun baan verliezen en 

in sommige gevallen zelfs schulden oplopen. Door het werken aan herstel, 

praktische tips en doorverwijzingen helpt Stichting JIJ ook aan verbetering van 

het materieel welbevinden van haar cliënten. 

Resultaten op sociaal vlak 

Niet alleen op individueel vlak worden mensen met eetproblematiek in het 

dagelijks functioneren belemmerd. Vaak zijn zij niet goed in staat om gezonde 

sociale contacten te onderhouden of nieuwe contacten te leggen en nemen zij 

steeds minder deel aan activiteiten buiten de deur. Stichting JIJ streeft er 

daarom naar om ook op sociaal vlak resultaat te halen: 

• Mensen met eetproblematiek hebben een gezond sociaal netwerk en 

nemen actief deel aan de maatschappij 

 

Bij dit resultaat wordt gericht op het domein Sociale Participatie binnen de 

Matrix voor Kwaliteit van Bestaan (zie bijlage 4). Samen met de cliënt werkt 

Stichting JIJ aan interpersoonlijke relaties en sociale inclusie. Vaak komen 

relaties en vriendschappen onder druk te staan door een eetstoornis. Gebrek 

aan eigenwaarde kan als gevolg hebben dat mensen zich steeds verder 

terugtrekken. In sommige gevallen kan dit overspannenheid, een burn-out 

of verzuim op school of op het werk als gevolg hebben. Stichting JIJ helpt haar 

cliënten om oude relaties te herstellen en nieuwe vriendschappen aan te gaan. 

Juist tijdens het herstelproces is de steun en feedback op geestelijk en fysiek 

vlak belangrijk. Als laatste is de factor Gelijkwaardige Behandeling in deze 

context belangrijk. Stichting JIJ streeft ernaar dat cliënten zich rechtvaardig en 

respectvol behandeld voelen, zowel binnen het JIJ-huis als daarbuiten.  

Resultaten op maatschappelijk vlak 

Stichting JIJ staat niet op zichzelf. Ze streeft ernaar optimaal samen te werken 

met andere partners, zodat gezamenlijk een compleet ketenaanbod kan 

worden gerealiseerd. Daarnaast wil Stichting JIJ professionals en de 

Nederlandse burger in het algemeen beter informeren over de oorzaken, 

symptomen en gevolgen van eetproblematiek. Om dit te bereiken, beoogt 

Stichting JIJ de komende vier jaar de volgende resultaten: 

• Een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod, in 

samenwerking met en in aansluiting op de reguliere hulpverlening en 

andere professionals, waarbij voorlichting, vroege signalering en 

wederzijdse doorverwijzing centraal staan. 

• Meer kennis en begrip t.a.v. eetproblematiek van de burger in het 

algemeen in Nederland en in de provincie Zuid-Holland in het 

bijzonder. 

 

Stichting JIJ werkt samen met andere partners en professionals uit de reguliere 

zorg of andere sociaalmaatschappelijke organisaties en biedt maatwerk, 

waardoor voortraject, begeleiding en nazorg in gezamenlijkheid en in 

aansluiting op de behoeften van de cliënt kunnen worden geboden. Stichting 

JIJ werkt daarbij kostenbesparend, aangezien een gedeelte van de reguliere 

zorg door relatief dure professionals wordt vervangen door de begeleiding van 

Stichting JIJ, die voor een belangrijk deel getrainde vrijwillige 



 

Meerjarenplan Stichting JIJ 2019-2022 ‘Samen werken aan herstel’ 24 

 

ervaringsdeskundigen inzet. Samenwerking wordt gezocht of verstevigd met 

professionals binnen de reguliere gezondheidszorg (GGZ, ziekenhuizen, 

klinieken, huisartsen, tandartsen en diëtisten), binnen de Wijkteams, 

Arbodiensten, op (sport)scholen, binnen welzijnsorganisaties en andere 

vrijwilligersorganisaties.  

 

Tegelijkertijd wil Stichting JIJ ook de burger in het algemeen bereiken. Door 

middel van verschillende P.R.- en voorlichtingsactiviteiten wil Stichting JIJ meer 

bekendheid en begrip genereren rondom eetproblematiek en de oorzaken, 

symptomen en de maatschappelijke gevolgen ervan.  

 

4.5. Groei van de organisatie  

Om de doelstelling te bereiken, is een bestendige organisatieontwikkeling 

voorwaarde. De komende jaren wil Stichting JIJ daarom de volgende resultaten 

behalen: 

• Kwalitatief: Stichting JIJ blijft zich verder ontwikkelen op inhoudelijk 

vlak en brengt zowel intern als naar buiten toe verdieping aan in haar 

aanbod. 

• Kwantitatief: Stichting JIJ weet een groeiende groep mensen met 

eetproblematiek te bereiken, doordat zij een breed netwerk heeft 

ontwikkeld, voorlichting heeft gegeven en samenwerkt met de 

verschillende belangrijke partners binnen het ketenaanbod (met 

name in de regio Zuid-Holland). 

 

De kwalitatieve groei heeft met name betrekking op het bestendigen van de 

organisatie door het uitbreiden, trainen en bijscholen van de medewerkers en 

de vrijwilligers. Daarbij wil Stichting JIJ zich blijvend door ontwikkelen en intern 

en extern onderzoek doen en haar aanbod blijven evalueren, bijstellen en 

specialiseren. Zo blijft haar aanbod actueel, uniek en op maat, terwijl 

tegelijkertijd de inhoud van het aanbod steeds verder verbetert. Stichting JIJ 

wil met dit aanbod bovendien een grotere groep mensen bereiken. Aan de 

ene kant kunnen nieuwe doelgroepen worden bereikt door samenwerking en 

wederzijdse doorverwijzing binnen een groeiend netwerk. Voor groei is een 

gezonde financiële basis essentieel. Ook hierin zal de komende jaren worden 

geïnvesteerd.  

 

4.6. Activiteiten  

Om de resultaten te behalen, worden verschillende activiteiten ingezet. 

Hieronder volgt per resultaat een korte opsomming: 

Activiteiten bij resultaat 1A (individueel vlak, persoon met eetproblematiek) 

• Open dagen t.b.v. laagdrempelige voorlichting; 

• Anoniem en gratis informatie-, advies- en steunpunt; 

• Voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen met eetproblematiek 

• Persoonlijk advies (face to face, telefonisch, E-mail en chat); 

• Individuele begeleiding; 

• Voedingsadvies; 

• Begeleiding door ervaringsdeskundigen bij huisartsbezoek, bezoeken 

aan klinieken en therapeuten, etc.; 

• Diverse vormen van zelfhulpgroepen op verschillende herstelniveaus. 

• Nazorggroep; 

• Contactgroep LES (voor mensen met een langdurige eetstoornis); 

• Inloopuren JIJ-huis (lotgenotencontact, contact met 

ervaringsdeskundigen, (h)erkenning, dagbesteding, 

talentontwikkeling); 

• Trainingen in het JIJ-huis t.a.v. persoonlijke ontwikkeling en sociale 

vaardigheden (in de toekomst ook verdere uitbreiding, bijv. 

stressreductie en aandacht voor algemene leefstijl); 

• Activiteiten en workshops t.a.v. talentontwikkeling, het versterken 

van eigenwaarde en het vergroten van zelfvertrouwen, het bieden 
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van dagbesteding (zoals bijvoorbeeld kookactiviteiten, yoga, 

schilderen, sieraden maken, dansworkshop); 

• Spreekuren op middelbare scholen in combinatie met 

preventielessen (bij project/subsidie); 

• Doorverwijzing/links naar info/herstelverhalen, filmpjes, forum, 

chatfuncties, skypespreekuur via website, blogs en andere social 

media i.s.m. partners. 

Activiteiten bij resultaat 1B (voor naasten van mensen met 

eetproblematiek) 

• Open dagen t.b.v. laagdrempelige voorlichting; 

• Anoniem en gratis informatie-, advies- en steunpunt; 

• Voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten; 

• Persoonlijk advies (face to face, telefoon, e-mail en chat); 

• Individuele begeleiding voor naasten; 

• Contactgroep voor naasten; 

• Trainingen voor naasten: omgang met mensen met eetproblematiek 

(bij project/subsidie); 

• Ontlasting van de mantelzorgers d.m.v. organisatie van inloopuren 

JIJ-huis voor hun naaste met eetproblematiek; 

• Doorverwijzing/links naar info/herstelverhalen, filmpjes, forum, 

chatfuncties, skypespreekuur, via website, blogs en andere social 

media i.s.m. partners; 

Activiteiten ter bevordering resultaat 2 (bevordering op sociaal vlak) 

• Ontmoeting en delen van ervaringen d.m.v. deelname aan 

activiteiten (kookactiviteit, spelletjesavond), workshops en inloop; 

• Vrijwilligerswerk binnen het team van Stichting JIJ (afhankelijk van de 

situatie); 

• Doorverwijzing naar partners die mensen kunnen activeren 

(dagbesteding, vrijwilligerswerk, betaald werk); 

• Behandelen van thema’s binnen zelfhulpgroepen en nazorggroepen 

(gezond sociaal netwerk, grenzen stellen, assertiviteit, het 

overweldigende van overtuigingen, zelfbeeld en zelfvertrouwen); 

• Thema’s binnen de individuele begeleiding; 

• Contactgroep LES (langdurige Eetstoornis); 

• Voorlichting en doorverwijzing naar samenwerkende instanties die 

ondersteuning kunnen bieden op allerlei praktische vlakken, zoals 

het invullen van formulieren, bijhouden financiële administratie, 

schuldhulpverlening, zoeken woonruimte, voedselbank, etc. 

Activiteiten bij resultaat 3A (maatschappelijk vlak, kostenbesparend binnen 

ketenzorg) 

• Deelname aan de overleggroep InterEsse (overleg tussen 

cliëntenorganisaties voor mensen met eetproblematiek); 

• Deelname aan de ZAR (Zorg Advies Raad); 

• Deelname aan onderzoeksopdrachten Erasmus Universiteit; 

• Deelname aan onderzoeksopdrachten studenten Hogeschool en 

Universiteit en het bieden van stage- en onderzoeksplekken binnen 

Stichting JIJ (thema eetproblematiek); 

• Voorlichting aan organisaties uit het GGZ-netwerk in Zuid-Holland 

(bij gelegenheid of i.h.k.v. een project); 

• Voorlichting aan professionals in de regio Zuid-Holland t.a.v. 

eetproblematiek (zoals arbodiensten, welzijnsaanbieders, etc) 

(i.h.k.v. een project); 

• Voorlichting voor huisartsen, zorgondersteuners, POHGGZ en 

diëtisten t.a.v. vroegtijdige signalering eetproblematiek in 

samenwerking met Buro PUUR (i.h.k.v. een project); 
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• Voorlichting en training van professionals i.s.m. BuroPUUR (scholen 

en sportscholen) (in het kader van een project); 

• Verspreiding informatie t.a.v. eetproblematiek en Stichting JIJ d.m.v. 

diverse laagdrempelige communicatiemiddelen (flyers, brochures, 

filmpjes, Linkedin groep, etc) op diverse, laagdrempelige plekken. 

• Gratis informatie en advies verstrekken via het Informatie- en 

adviespunt over soorten hulpverlening in de regio t.a.v. mensen met 

eetproblematiek en naasten; 

• Gratis informatie en advies verstrekken via het Informatie- en 

adviespunt voor de GGZ-sector, scholen en welzijnsorganisaties over 

eetproblematiek en de inzet van ervaringsdeskundigen van Stichting 

JIJ in aansluiting op hun aanbod; 

• Onderzoeken verdere samenwerkingsmogelijkheden met PsyQ, 

Human Concern en andere organisaties, zoals Emergis, GGZ Breburg 

en de Bascule en indien wenselijk en haalbaar de uitvoering van 

nazorggroepen en/of het gebruik maken van de faciliteiten van het 

JIJ-huis voor hun cliënten t.b.v. tijds- en kostenbesparing; 

• Lidmaatschap JIJ-huis (activiteiten zoals genoemd onder resultaat 1) 

in combinatie met therapie vanuit de reguliere hulpverlening (ook bij 

individuele therapeuten in de regio); 

• Doorverwijzing naar reguliere hulpverlening na adviesgesprek bij 

Stichting JIJ; 

• Zelfhulpgroep (instroomgroep/wachtlijstgroep en/of startgroep) ter 

voorbereiding op reguliere therapie elders; 

• Contact en individuele ondersteuning door ervaringsdeskundige 

Stichting JIJ naast en in aanvulling op therapie vanuit de reguliere 

hulpverlening; 

• Doorverwijzing, afstemming en samenwerking met andere partners 

in de regio. 

Activiteiten bij resultaat 3B (maatschappelijk vlak, kennis vergroten 

eetproblematiek in het algemeen) 

• Samenwerking met MIND; 

• Samenwerking met patiëntenvereniging WEET; 

• Verspreiding informatie t.a.v. eetproblematiek en Stichting JIJ d.m.v. 

diverse laagdrempelige communicatiemiddelen (website, flyers, 

brochures, filmpjes, artikelen in dagbladen, tijdschriften en sociale 

media) gericht op de burger in het algemeen (bijv. Artikel in Fabulous 

Mamma en filmpje van jongeman met een eetstoornis); 

• Open dagen en donateursdagen; 

• Medewerking aan onderzoeken; 

• Advisering vanuit ervaringsdeskundigheid aan diverse instanties, 

zoals o.a. gemeentes; 

• Vraagbaak voor scholieren/ studenten (scripties, werkstukken, 

interviews); 

• Voorlichting vanuit ervaringsdeskundigheid in bibliotheken en 

andere openbare plekken. 

Activiteiten ter bevordering resultaat 4A (groei organisatie kwalitatief) 

• Versterking interne organisatie d.m.v. het deels uitbreiden van 

betaalde werknemers; 

• Het organiseren en verder ontwikkelen van functiegerichte 

trainingen voor ervaringsdeskundigen; 

• Het organiseren van introductiebijeenkomsten; 

• Het organiseren van intervisie- en supervisiebijeenkomsten; 

• Uitwisselingen kennis en ervaring met andere organisaties; 

• Onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen t.a.v. ‘nieuwe’ 

eetstoornissen, zoals orthorexia, en de wijze waarop Stichting JIJ 

ondersteuning kan bieden. 
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• Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling aanbod gericht op mannen 

met eetproblematiek (prio 1); 

• Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling aanbod gericht op mensen 

met een niet-westerse achtergrond met eetproblematiek (prio 1); 

• Ontwikkeling en organisatie van aanbod gericht op mensen die een 

bariatrische ingreep hebben ondergaan en daarna kampen met 

psychische (eet)problemen; 

• Organisatie aanbod gericht op mensen met BED  

• Onderzoek naar hoogsensitiviteit en de ontwikkeling van een 

eetstoornis (+ soort begeleidingsvorm) (prio 2); 

• Onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen andere 

verslavingsvormen en waar mogelijk succesaanpak inbedden binnen 

eigen programma (prio 2). 

Activiteiten ter bevordering resultaat 4B (groei organisatie kwantitatief) 

• Uitbreiding netwerk in de regio Zuid-Holland t.b.v. resultaat 3A, met 

name het vergroten van de bekendheid van Stichting JIJ binnen 

organisaties, huisartsen, therapeuten en de wijkteams in Rotterdam 

en omstreken; 

• Versterken van de financiële basis van Stichting JIJ door de diverse 

ruimtes van de locatie te verhuren aan derden; 

• Versterken van de financiële basis van Stichting JIJ d.m.v. 

onderzoeken van nieuwe financiers (verzekeringsmaatschappijen, 

subsidies, WMO gelden, particuliere fondsen, bedrijfsfondsen) en 

eigen inkomsten. 

 

4.7. Netwerk en samenwerkingspartners 

Voor Stichting JIJ is samenwerking met de verschillende partners, met name 

binnen zorg en welzijn, van groot belang. Samen met diverse organisaties kan 

gezorgd worden voor een compleet en passend ketenaanbod. De afgelopen 

jaren heeft Stichting JIJ dan ook een breed netwerk weten op te bouwen. 

Ook de komende jaren wil Stichting JIJ investeren in het verbreden van haar 

netwerk. Op dit moment al biedt Stichting JIJ een belangrijke aanvulling na 

begeleiding door de reguliere zorg in de vorm van het bieden van een 

nazorgtraject voor de duur van een jaar aan cliënten van PsyQ. Stichting JIJ 

ontvangt per cliënt een vergoeding. Deze driejaarlijkse pilot is gestart in mei 

2018 en de samenwerking loopt tot op heden goed. In 2019 zal ook de nieuwe 

mantelovereenkomst met reguliere zorgaanbieder Human Concern getekend 

worden. Al eerder is met Human Concern samengewerkt. Op basis van deze 

ervaringen is besloten om opnieuw een samenwerking aan te gaan, waarbij bij 

beschikbaarheid ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ tegen een vergoeding 

aan Human Concern kunnen worden uitgeleend.  Om een nog completer 

ketenaanbod te kunnen realiseren, wil Stichting JIJ de komende jaren 

bovendien de samenwerking versterken of waar nodig nog opzoeken met 

organisaties op het vlak van voorlichting, vroege signalering en doorverwijzing. 

 

4.8. Communicatie en pr 

Het communicatieteam van Stichting JIJ bestaat uit een coördinator en circa 5 

uitvoerende communicatiemedewerkers (allen vrijwilligers). Deze vrijwilligers 

zijn onder andere verantwoordelijk voor: het bedenken, schrijven en plaatsen 

van berichten op Social Media, het schrijven en versturen van nieuwsbrieven, 

het up-to-date houden van de website en het bedenken en uitvoeren van PR-

acties rondom bijvoorbeeld de open dag van Stichting JIJ of 

sponsoringscampagne. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de communicatie-

uitingen van Stichting JIJ. 

 

Het communicatieteam komt geregeld samen om de communicatiestrategie 

te bespreken en waar nodig aan te passen. Dit resulteert in een actief én 

doelgericht communicatieprogramma waarmee Stichting JIJ haar publiek op 
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de hoogte houdt van het huidige activiteitenaanbod en alle andere 

ontwikkelingen rondom de stichting.    

 

Stichting JIJ gebruikt verschillende communicatiemiddelen, waarvan de eigen 

website (www.stichting-jij.nl) al jaren het hart voor de communicatie naar 

buiten toe vormt. Op de website vind je onder andere informatie over Stichting 

JIJ, haar kernwaarden, het aanbod voor cliënten (inclusief een virtuele tour in 

het JIJ-huis) en naasten, maar ook informatie over toekomstige activiteiten, 

samenwerkingspartners en samenwerkingsmogelijkheden.   

 

De communicatiemiddelen die Stichting JIJ verder inzet betreffen: 

• Social Media, waaronder: 

o Facebook; 

o Instagram; 

o Linkedin; 

o Twitter. 

• Online en offline promotiematerialen, waaronder: brochures, flyers, 

posters en banners; 

• Online en offline persberichten naar diverse landelijke en regionale 

kranten (AD, NRC), tijdschriften (Weet Magazine), platforms 

(anorexiajongens en Proud2Bme) en fora (ikookvanmij.nl); 

• Artikelen in tijdschriften, bijvoorbeeld in FABMama en Weet 

Magazine; 

• Nieuwsberichten naar relevante (samenwerking)organisaties; 

• Linkbuilding met websites van relevante 

(samenwerking)organisaties; 

• Digitale interne en externe nieuwsbrieven. 

Bereik 

Met haar preventie- en voorlichtingsactiviteiten weet Stichting JIJ jaarlijks 

minimaal 2.000 mensen met eetproblematiek en hun naasten direct te 

bereiken. Via flyers, social media en andere communicatiemiddelen worden 

naar schatting nog eens 70.000 personen (professionals en algemeen publiek) 

bereikt. 
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5. Methodiek en organisatie van 
Stichting JIJ  
 

Stichting JIJ heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare 

partner in de zorgsector. In dit hoofdstuk beschrijven we de methodiek en 

aanpak van Stichting JIJ. 

 

5.1 Kernelementen van het werk 

Relationeel 

Investeren in relaties is voor Stichting JIJ essentieel. In het werken met de 

doelgroep is het verkrijgen van vertrouwen van groot belang om mensen te 

kunnen ondersteunen en meer zelfredzaam te laten zijn. Het contact met de 

doelgroep loopt voor een belangrijk deel via vrijwillige ervaringsdeskundigen. 

Zij weten hoe het is om een eetprobleem te hebben en hoe zij oplossingen 

hebben gevonden om met hun problematiek om te gaan. Dit maakt 

makkelijker de weg vrij om tot een goede relatie te komen. Door sterk te 

investeren op de relatie laat je zien dat de ander van waarde is. Uit ervaring 

weten wij dat dit een positief effect heeft op het herstelproces en het mensen 

kracht geeft om door te gaan in het vaak langdurige proces om hun 

eetproblematiek het hoofd te bieden. 

Kwaliteit 

In het ondersteunen van mensen die aankloppen, hecht Stichting JIJ veel 

waarde aan het bieden van hoge kwaliteit. De problematiek is vaak dusdanig 

groot dat het van belang is hier goed en gedegen aandacht aan te besteden. 

De aanpak is dan ook een hele persoonlijke en bevat in grote lijnen de volgende 

elementen: 

• Een uitgebreide intake met uitzicht op een snelle aanpak en waar 

mogelijk of noodzakelijk doorverwijzen naar reguliere hulpverlening; 

• Soms en waar mogelijk samenwerking met de reguliere 

hulpverlening, bijvoorbeeld traumaverwerking door therapeut 

elders, terwijl de begeleiding bij het veranderen van eetgedrag en 

het opbouwen van een positief zelfbeeld door Stichting JIJ wordt 

opgepakt); 

• Inzet van betrokken en deskundige medewerkers onder wie 

getrainde vrijwillige ervaringsdeskundigen; 

• Hanteren van een systematische kwaliteitsbewaking; 

• Een goede (schriftelijke) verantwoording; 

• Investeren in deskundigheidsbevordering voor professionals en 

vrijwilligers. 

 

5.2. Professionele staf en vrijwilligers 

Professioneel kader 

Om de organisatie aan te sturen is een goed professioneel kader nodig. Dat is 

aanwezig in de vorm van 3 (parttime) werkers met passende opleiding, die 

samen voor momenteel 1,9 Fte op de begroting staan. Zij verzorgen het 

managen van de stichting en de coördinatie van de werkzaamheden. Twee 

parttime werkers voeren ook coördinatiewerkzaamheden uit. Zij zijn 

vrijwilliger, maar voeren in feite werkzaamheden uit die behoren bij een 

betaalde functie. Op het moment dat zij om welke reden dan ook zouden 

“Ik zit in de LES groep voor mensen met een langdurig eetprobleem. 

We wisselen onze ervaringen uit zoals de dagelijkse dingen waar we 

tegen aanlopen. Zonder stichting JIJ zou ik weer eenzaam zijn met 

mijn eetstoornis, daar veel mensen het niet begrijpen.” 
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uitvallen is het noodzakelijk dat deze functies opnieuw worden ingevuld, bij 

voorkeur door een betaalde kracht (omwille van de continuïteit en 

verantwoordelijkheid). Het professionele kader deelt dezelfde hoge motivatie 

voor het werk als de vrijwilligers. Het bestuur van de Stichting is faciliterend. 

Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 

Per 2019 zal nog een extra Bestuurslid aan het Bestuur worden toegevoegd. 

Vrijwilligers 

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie met ruim 65 vrijwilligers. Deze 

vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de organisatie. Zij worden aangestuurd 

door het professioneel kader dat haar werk gedeeltelijk op vrijwillige basis 

uitvoert (naast 1,9 Fte betaald is dat 1,4 Fte vrijwillig). In totaal komt het erop 

neer dat de vrijwilligers ongeveer 85% van de werkzaamheden voor hun 

rekening nemen. Stichting JIJ heeft vanaf het begin de keuze gemaakt om haar 

werkzaamheden in belangrijke mate met vrijwilligers uit te voeren. Zij zijn 

vanuit hun eigen ervaringen erg betrokken en zijn van belangrijke waarde voor 

het ondersteunen van mensen die nieuw binnenkomen. Een enkeling heeft op 

deze wijze zelfs een baan binnen de stichting gevonden. 

 

5.3. Ervaringsdeskundige vrijwilligers 

Binnen Stichting JIJ is 80% van de vrijwilligers ervaringsdeskundig. Zij hebben 

in het verleden zelf te kampen gehad met eetproblematiek. Na een aantal jaar 

weer deel te hebben uitgemaakt van het ‘gewone leven’, besluiten zij om deze 

ervaring positief in te zetten en daarmee anderen met soortgelijke 

problematiek te ondersteunen. Onze vrijwilligers zijn dan ook sterk intrinsiek 

gemotiveerd. 

 

Stichting JIJ hecht veel belang aan kwaliteit. Deze kwaliteit wordt geboden via 

de wijze waarop vrijwilligers de cliënten bejegenen, hoe hun houding en 

gedrag is, hoe zij hun vaardigheden inzetten. Niet elke persoon met een 

eetstoornis kan vrijwilliger bij Stichting JIJ worden.  

 

Via een streng selectiebeleid (motivatiebrief, een of twee 

kennismakingsgesprekken) gaat een vrijwilliger een trainingstraject volgen. 

Ook tijdens het trainingstraject vallen nog regelmatig mensen uit, omdat blijkt 

dat zij nog onvoldoende stabiel in het leven staan of nog te kwetsbaar zijn als 

het gaat om hun eigen proces. 

 

Als de vrijwilliger door het trainingstraject komt gaat hij of zij altijd eerst 

boventallig meedraaien. Dikwijls eerst als aspirant-inloopbegeleider. Later bij 

belangstelling als aspirant groepsbegeleider (naast 1 of 2 ervaren 

groepsbegeleiders). Op die manier kan wederzijds worden bekeken of de 

persoon capabel en stabiel is, zonder dat deze persoon zelf al 

verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Door dit systeem te hanteren kan een 

vrijwilliger zich rustig ontwikkelen in de functie en blijft de continuïteit en de 

kwaliteit gewaarborgd. 

 

Voor alle ervaringsdeskundige vrijwilligers wordt supervisie aangeboden en 

worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. 

 

“De begeleiding was helemaal geweldig. Er werd totaal geen druk 

op je gezet. Het verliep zeer professioneel en de begeleidster wist 

precies waar je mee te maken had. Je krijgt begeleiding van een 

ervaringsdeskundige en dit merk je gelijk. Je had al heel snel door 

dat ze je begreep. De begeleidster wist waar zij het over had en 

was zeer behulpzaam.” 
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Overigens beschikken veel van de vrijwilligers over kwaliteiten en werkervaring 

die goed aansluiten bij de ondersteuning die Stichting JIJ wil bieden. Onder de 

vrijwilligers zijn bijvoorbeeld docenten, psychosociaal therapeuten, 

activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, coaches, 

voedingsconsulenten en diëtisten aanwezig. Op deze wijze heeft Stichting JIJ 

veel expertise in huis op gebied van coaching, (geestelijke) gezondheid, 

pedagogiek en voorlichting. Echter staat het inzetten van je ervaring altijd op 

de eerste plaats. 

 

5.4. Overige vrijwilligers 

De overige vrijwilligers zijn niet ervaringsdeskundig of zijn nog niet geheel 

hersteld. Zij hebben een andere functie binnen Stichting JIJ, bijvoorbeeld het 

verrichten van administratief werk, beleidswerk of zijn werkzaam in het 

communicatieteam. Voor een deel van deze vrijwilligers is hun inzet onderdeel 

van een re-integratieproces of een belangrijke dagbesteding, o.a. behulpzaam 

bij het opdoen van sociale contacten.  

 

Voor de overige vrijwilligers worden indien nodig (en bij beschikbaar budget) 

ook functiegerichte trainingen georganiseerd. 

 

Als platte organisatie is er naast de vaste taken bovendien veel ruimte voor 

vrijwilligers om mee te denken met de verdere ontwikkeling van Stichting JIJ 

om de kwaliteit continu te verbeteren. 

 

5.5. Personele ontwikkelingen 

De personeelskosten vormen naast de huisvestingskosten het grootste 

aandeel van de begroting. De aanwezigheid van dit professionele kader is 

nodig voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit zodat, ondanks de 

inzet van vele vrijwilligers, toch een kwalitatief goed eindresultaat kan worden 

behaald. Daarnaast is ook een coördinerende en aansturende inzet nodig 

om de vele vrijwilligers op een adequate manier in te kunnen zetten. 

 

5.6. Groeiambities 2019-2021 

De afgelopen jaren heeft Stichting JIJ bewezen dat zij vele cliënten op 

succesvolle wijze kan begeleiden op weg naar zelfredzaamheid en een betere 

kwaliteit van bestaan. Daarnaast weet zij ook steeds meer partners aan zich te 

binden. Gebleken is dat de vraag onder cliënten groot is. De ambities van 

Stichting JIJ ook. Echter wil Stichting JIJ het aantal locaties niet verder 

uitbreiden. Binnen de huidige locatie en de huidige activiteiten wil zij wel 

groeien in kwaliteit. Daarnaast is Stichting JIJ ervan overtuigd dat ze haar 

impact kan vergroten. Ze wil meer mensen kunnen bereiken, waarbij extra 

aandacht zal worden besteed aan die doelgroepen die niet gemakkelijk te 

bereiken zijn, zoals mannen met eetproblematiek en mensen van niet-

westerse afkomst. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan nieuwe 

vormen van eetproblematiek waar tot op heden nog geen geschikt of te weinig 

aanbod voor bestaat binnen Nederland. Op sommige vlakken zal Stichting JIJ 

zelfstandig onderzoek doen; aan andere lopende onderzoeken werkt Stichting 

JIJ graag mee. Nu al wordt Stichting JIJ vaak benaderd voor advies.  

 

Bij deze groei is het ook van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in een 

stevige organisatie. Stichting JIJ streeft ernaar om het aantal betaalde 

medewerkers licht uit te breiden. Tegelijkertijd zal er moeten worden 

geïnvesteerd in meer vrijwilligers (met name investeren in de groei in het 

aantal ervaringsdeskundige vrijwilligers). De vrijwilligers zullen ook moeten 

worden getraind en bijgeschoold, zodat zij voortdurend geactualiseerd blijven 

en in staat zijn om een bredere doelgroep te bedienen, eventueel met een 

daarop aangepast aanbod.  
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Specifiek op jongeren gerichte activiteiten zouden in de toekomst vast 

onderdeel kunnen uitmaken van het aanbod van Stichting JIJ, zoals het 

jongerenspreekuur, ambulante spreekuren en workshops specifiek gericht op 

jongeren. Daarnaast wil Stichting JIJ in 2019 onderzoeken of uitbreiding van 

het aanbod gewenst is, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de 

minimumleeftijd voor het JIJ-huis naar 14-15 jaar en het organiseren van meer 

activiteiten gericht op de jongeren doelgroep in samenwerking met BuroPuur.  

 

Het is vooralsnog niet de wens van Stichting JIJ om naast de eerdergenoemde 

huidige en toekomstige activiteiten binnen de termijn van 3 jaar andere 

activiteiten op te pakken. Zo zullen wij bijvoorbeeld voorlopig geen ambulante 

begeleiding aan huis bieden (uitsluitend in heel specifieke gevallen is een 

uitzondering mogelijk). We zijn van mening dat met de uitbreiding van ons 

aanbod voor mensen van niet-westerse komaf, het specifieke aanbod voor 

jongens en mannen, het specifieke aanbod voor mensen na een bariatrische 

ingreep en de uitbreiding van ons aanbod voor jongeren wij voldoende 

ontwikkeling zullen doormaken. Wij willen de kwaliteit daarnaast goed 

bewaken en de werkdruk niet te hoog maken voor onze medewerkers en 

coördinatoren. 

  

Tot slot richt Stichting JIJ zich erop nieuwe financieringsvormen te vinden, via 

particuliere fondsen en subsidies enerzijds en via sponsoren en donateurs 

anderzijds. 

 

5.7. Korte analyse van de sterktes en zwaktes  

Interne sterkte 

Binnen Stichting JIJ is de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd. Dankzij de 

vele positieve evaluaties en reacties van cliënten, weten we dat onze 

methodiek succesvol is. De persoonlijke benadering, de inzet van 

ervaringsdeskundigen en de vrijheid die de cliënten ervaren om zelf te 

bepalen welke vorm van ondersteuning bij hen past speelt daarbij een 

belangrijke rol.  

 

Stichting JIJ is bovendien een organisatie waar men terecht kan voor alle 

vormen van eetproblematiek. De ervaring van Stichting JIJ is daardoor breed. 

Dit terwijl veel andere organisaties vaak gespecialiseerd zijn in meer 

afgebakende thema’s. Bij Stichting JIJ zijn deze ‘schotten’ niet aanwezig. 

Stichting JIJ weet een grote groep vrijwilligers aan zich te binden. Hierdoor 

wordt liefst 85% van alle werkzaamheden op vrijwillige basis uitgevoerd, wordt 

de begeleiding als laagdrempelig ervaren en zijn bovendien de kosten van het 

aanbod relatief laag. Door verhuur van de locatie, de verkoop in de eigen 

winkel en van consumpties tijdens de verschillende activiteiten weet Stichting 

JIJ in toenemende mate eigen inkomsten te werven. 

Externe sterkte 

Stichting JIJ is in staat om met meerdere partners samenwerkingsverbanden 

aan te gaan, waardoor zij een onmisbare schakel is geworden binnen het 

ketenaanbod. Er wordt inmiddels met vele organisaties samengewerkt en vele 

nieuwe organisaties hebben reeds aangegeven ook geïnteresseerd te zijn om 

mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling met elkaar te onderzoeken. 

 

Stichting JIJ vormt een goede aanvulling op het reguliere aanbod. 

Zorgaanbieders werken graag samen met Stichting JIJ en zien het aanbod als 

een aanvulling en in sommige gevallen zelfs als een kostenbesparing wanneer 

Stichting JIJ een gedeelte van de begeleiding overneemt. Door de inzet van 

vrijwilligers is het aanbod van Stichting JIJ vaak een stuk goedkoper dan de zorg 

die via reguliere aanbieders geboden wordt. 
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Interne zwakte 

Het werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen vormt een belangrijk 

onderdeel van de methodiek van Stichting JIJ. Dit houdt in dat er veel 

geïnvesteerd moet worden in de training en begeleiding van deze vrijwilligers 

en dat er rekening gehouden moet worden met uitval en verloop. Vanwege de 

uitbreiding van de organisatie is het noodzakelijk dat goed gekeken blijft 

worden naar de personeelsbezetting en de span of control en dat continu 

wordt geïnvesteerd in de werving van nieuwe ervaringsdeskundige 

vrijwilligers. 

Externe zwakte 

Stichting is JIJ voor een groot deel afhankelijk van externe financiering. Met 

alle verschuivingen in het maatschappelijk veld is het een blijvende uitdaging 

om voldoende financiële middelen te verkrijgen. Vanwege de beperkte 

financiële middelen is Stichting JIJ marketingtechnisch gezien niet sterk (geen 

middelen voor reclame-uitingen/pr-mogelijkheden) en heeft ook nog 

onvoldoende mensen en middelen op dit moment om goed te kunnen 

netwerken. Geprobeerd wordt via projectmatige activiteiten om fondsen te 

vinden die deze pr- en netwerkactiviteiten financieel willen ondersteunen. 
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6. Monitoring 
 

6.1. Verschillende niveaus 

Stichting JIJ wil de voortgang van de activiteiten en projecten op verschillende 

niveaus monitoren en evalueren. Het hieronder omschreven systeem voor 

monitoring en evaluatie zal de komende tijd stapsgewijs worden ingevoerd, 

zodat de resultaten nog duidelijker kunnen worden gemeten en zichtbaar 

gemaakt. Daarbij neemt Stichting JIJ zowel het werkproces als het uiteindelijke 

resultaat in ogenschouw. De niveaus waarop wordt geëvalueerd, zijn: 

• Strategisch: bestuur/directeur; 

• Tactisch: directeur/coördinatoren; 

• Operationeel: directeur/coördinatoren/(kern)vrijwilligers. 

 

6.2. Strategisch niveau 

Op strategisch niveau zal het bestuur samen met de directeur de uitwerking 

van het meerjarenplan monitoren, waarbij vooral drie vragen centraal staan: 

• Zijn personele bezetting en faciliteiten op orde om doelstellingen te 

realiseren? 

• Geeft het jaarverslag aanleiding tot bijstelling van het meerjarenplan 

en/of bijsturing van de organisatie? 

• In hoeverre wordt het operationeel plan nageleefd of behoeft dit 

bijstelling? 

 

Monitoring door het bestuur zal zich verder met name richten op: 

• Financieel beleid; 

• Personeelsbeleid met betrekking tot de interne versterking van de 

organisatie; 

• Huisvesting en faciliteiten; 

• Samenwerkingsverbanden met grote spelers binnen het netwerk; 

• Relatie met overheid, fondsen, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties; 

• Verbreding en versterking van het netwerk; 

• Evaluatie doelstelling, resultaten en activiteiten op basis van het 

jaarverslag; 

• Inspelen op (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

De bevindingen worden gerapporteerd aan de hand van het jaarverslag en de 

jaarrekening. De interne verslaglegging gebeurt middels verslagen, notities en 

tussenrapportages. Het bestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen en 

tussendoor zijn er gesprekken of bijeenkomsten met de directeur wanneer de 

situatie hierom vraagt. 

 

6.3. Tactisch niveau 

Op tactisch niveau vindt er monitoring en evaluatie plaats aangaande de 

voortgang van de activiteiten door de directeur en de coördinatoren. Daarbij 

ligt de focus op: 

• Zijn de doelstellingen en voorwaarden vanuit de toegekende 

fondsen/ subsidies voldoende bekend en worden deze nageleefd? 

• Zijn personele bezetting en faciliteiten toereikend om de activiteiten 

uit te kunnen voeren? 

• Wordt de visie goed vertaald binnen de uitvoerende activiteiten? 

• Worden er nieuwe behoeften gesignaleerd om op te pakken? 

• Geven de tussenrapportages aanleiding om bij te sturen? 

 

Het overleg tussen de coördinatoren op tactisch niveau vindt eens per 6 weken 

plaats (visieoverleg). Naast het monitoren en evalueren op basis van 

bovenstaande zaken worden ook de trends en nieuw ontwikkelde kennis 

besproken. Van het vooraf vastgestelde activiteitenprogramma worden de 

ontwikkelingen vastgelegd op basis waarvan rapportages worden opgesteld. 
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Op basis van de beschikbare cijfers vindt er analyse plaats en vinden zo nodig 

passende maatregelen plaats om de doelstellingen proberen te behalen. Naast 

deze bijeenkomsten verzorgt Stichting JIJ ook een jaarlijkse teamdag voor 

medewerkers en vrijwilligers. Deze dag vormt een combinatie van 

teambuilding en een leuke dag met elkaar hebben. Aan het einde van het jaar 

vindt een eindejaarsbijeenkomst plaats, waarin naast gezellig samenzijn in 

Sinterklaas- of kerstsfeer ook ruimte is om de ontwikkelingen binnen de 

stichting met elkaar te bespreken. Tenslotte hebben vrijwilligers de 

gelegenheid om deel te nemen aan de Denktank. Dit is een overleg tussen de 

directeur en vrijwilligers dat circa 1 x per 6-8 weken plaats vindt en waarin 

vrijwilligers rechtstreeks kunnen meedenken over het beleid van Stichting JIJ. 

De uitkomsten worden ook weer teruggekoppeld en besproken in het 

visieoverleg. 

 

6.4. Operationeel niveau 

Naast het visieoverleg vindt minimaal 1 x per 4-6 weken een bilateraal overleg 

plaats tussen de directeur en de coördinator. In dit overleg wordt besproken 

hoe het met de coördinator gaat (werkdruk/werkbeleving), welke 

ontwikkelingen en knelpunten er gesignaleerd worden binnen de afdeling 

waar de coördinator verantwoordelijk is en hoe hierop ingespeeld kan worden. 

 

Op operationeel niveau monitoren en evalueren de directeur en de 

coördinatoren dus de voortgang van de activiteiten met de (kern)vrijwilligers.  

Hierbij staan de volgende vragen centraal: 

• Zijn het aantal vrijwilligers en faciliteiten toereikend om de 

activiteiten uit te kunnen voeren? 

• Hoe loopt de begeleiding van stagiaires, vrijwilligers en de 

hulpvragers? 

• Hoe lopen de activiteiten; zijn er knelpunten? 

• Hoe verloopt de eventuele afstemming met instanties? 

• Hoe lopen de intern ondersteunende zaken? 

• Waarvoor zijn eventueel handleidingen/protocollen gewenst? 

• Welke behoefte aan deskundigheidsbevordering is er? 

 

Op operationeel niveau worden de activiteiten als volgt gemeten en/of 

vastgelegd: 

• Evaluatieformulieren cliënten; 

• Cliëntregistratiesysteem; 

• Voorgangsrapportages van individuele- en groepsbegeleiding;  

• Diverse registraties (bezoeken, doorverwijzingen, aantal verzorgde 

activiteiten, etc.); 

• Matrix Kwaliteit van Bestaan; 

• Diverse verslagen (teamvergadering, coaching, bezoekverslag, 

cliëntenverslag, gesprekken met professionals etc.); 

• Overzicht van scholingstrajecten/deskundigheidsbevordering; 

• Onderzoeksverslagen; 

• Overzicht netwerkcontacten; 

• Interne evaluaties. 

 

Alle cliënteninformatie wordt digitaal, volgens een uniform invoerprotocol, 

vastgelegd in een cliëntendossier. Er wordt een deelnemersverklaring (voor 

deelname individueel of in specifieke groepen en voor het JIJ-huis) ingevuld. 

Door de vrijwilligers wordt een ‘protocol vertrouwelijke informatie Stichting 

JIJ’ ondertekend. Alle gegevens worden digitaal opgeslagen op het 

computernetwerk van Stichting JIJ (Sharepoint). In 2019 wordt extra aandacht 

besteed aan de wijze van opslaan van gegevens en het voldoen aan de wet 

AVG (dit proces is in 2018 al in gang gezet door alle documenten digitaal in 

Sharepoint te plaatsen. In 2019 wordt nog specifieker gekeken hoe 

machtigingen per functie worden verleend om toegang te krijgen tot 

informatie). 
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7. Financieel plan 
 

7.1 Financiële organisatie 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen in de functies van voorzitter, 

secretaris en penningmeester. De functie van het bestuur is met name 

controlerend en faciliterend en richt zich op: 

• De (financiële) administratie; 

• De inkoop; 

• De aanvraag van subsidies en inkomsten uit subsidies; 

• De aanschaf van activa. 

 

Daarnaast ligt het afgeven van volmachten aan medewerkers aangaande 

bancair verkeer en tekenbevoegdheid bij het bestuur. De 

eindverantwoordelijkheid m.b.t. het financiële beleid is ook een 

bestuursaangelegenheid. Het bestuur werkt hierbij nauw samen met de 

directeur van Stichting JIJ. De stand van zaken m.b.t. de financiën spreekt zij 

een aantal keren per jaar met het bestuur door. Per afdeling is de coördinator 

verantwoordelijk voor het bewaken van het budget. 

Het team financiële administratie 

De medewerkers van dit team zijn belast met de boekhouding van de 

organisatie (inboeken kasboek, bankboek, opmaken facturen, klaarzetten 

betalingen, etc.). De medewerkers hebben een controlerende functie t.a.v. de 

kas en een registrerende functie t.a.v. de boekhouding, de inkoop van 

kantoorartikelen, inkomsten uit fondsen en subsidies en de aanschaf van 

activa. Daarnaast heeft zij een registrerende en controlerende functie t.a.v. het 

gebruik van betaalpassen, de betalingen en verstrekte voorschotten. De 

financieel medewerker is samen met de directeur verantwoordelijk voor het 

opmaken van de kwartaalrekeningen en de jaarrekening. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van de hulp van een externe (financieel) adviseur die tevens 

de externe controle doet. 

Accountant 

De accountant is verantwoordelijk voor de loonadministratie. 

Opstellen begroting 

De jaarlijkse begroting wordt voorbereid door de directeur in samenwerking 

met de financieel medewerker en met input van de coördinatoren. De 

begroting bestaat uit een kosten- en dekkingsplan. De begroting wordt in nauw 

overleg met de penningmeester opgesteld en jaarlijks door het bestuur 

vastgesteld. Drie keer per jaar (tijdens de bestuursvergadering) krijgt het 

bestuur een overzicht van de actuele financiële situatie. Dit overzicht is 

tweeledig: een stand van de actuele bestedingen in het betreffende boekjaar 

en zo nodig een bijgestelde financiële prognose, inclusief een actueel overzicht 

van de lopende inkomsten en de fondsenwerving. 

Wijziging in fondsenwerving 

De fondsenwerving voor de organisatie wordt uitgevoerd door of onder 

verantwoordelijkheid van de directeur, in nauwe samenwerking met een team 

van (junior) beleidsmedewerkers (1 betaalde kracht voor 8 uur per week als 

coördinator van het beleidsteam en een viertal vrijwilligers). In de afgelopen 

jaren heeft de directeur en de beleidsmedewerker expertise opgebouwd om 

zelfstandig een projectplan op te kunnen stellen met de daarbij behorende 

fondsenwerving. Besloten is om vanaf 2019 geen budget meer uit te geven aan 

relatief dure fondsenwervingsbureaus (terwijl in feite zij toch de input van ons 

nodig hebben), maar de fondsenwerving via onze eigen medewerkers te 

realiseren. 
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7.2. Een opsomming van de financieringsbronnen van Stichting JIJ. 

De inkomsten en medefinanciering van de activiteiten van Stichting JIJ komen 

voort uit: 

• Subsidies van de overheid; 

• Subsidies van Fondsen (langdurige relatie); 

• Subsidies van Fondsen (eenmalig, gekoppeld aan projectmatige 

activiteiten); 

• Vergoedingen samenwerkingspartners reguliere hulpverlening; 

• Sponsorbijdragen bedrijfsleven; 

• Zorgverzekeraars (in het kader van sponsoring); 

• Bijdragen particuliere donateurs; 

• Onderverhuur ruimtes; 

• Eigen bijdragen van cliënten; 

• Overige inkomsten.  

 

7.3. Huidige stand van zaken en toekomstig beleid per financieringsbron. 

Subsidie van de overheid. 

Huidige situatie 

Stichting JIJ ontvangt sinds 2010 een subsidie van de gemeente Rotterdam. Het 

betreft een budget voor de organisatie van 4 zelfhulpgroepen, 130 dagdelen 

individuele begeleiding en voorlichtingsactiviteiten voor naasten. In 2018 

bedroeg dit budget 14.500 euro.  

 

Echter wordt in 2019 een nieuw subsidiekader preventie ingesteld. Dit heeft 

tot gevolg dat alle subsidieontvangers opnieuw een aanvraag moeten indienen 

in juni 2019, waarbij het de vraag is of de activiteiten passen binnen de 

speerpunten t.a.v. preventie die de gemeente Rotterdam heeft gesteld. 

Uiteraard zullen wij bij een afwijzing in samenwerking met de accounthouder 

van de gemeente Rotterdam bespreken onder welke afdeling onze activiteiten 

dan wel gehonoreerd kunnen worden (bijv. GGZ voor volwassenen). Echter 

verwacht de gemeente Rotterdam dat kleinere organisaties zich vooral als 

‘onderaannemer’ van grotere zorgaanbieders presenteren.  

 

Stichting JIJ heeft in 2017 veel onderbouwde aanvragen ingediend bij 

omringende gemeenten. Echter bleek dat alle gemeenten om diverse redenen 

geen subsidie konden of wilden verstrekken. Argumenten hiervoor waren 

bijvoorbeeld dat er geen budget was voor nieuwe organisaties. Of dat 

gemeenten psychische problematiek en eetstoornisproblematiek niet als 

speerpunt op hun agenda hadden staan. De meeste gemeenten hadden 

namelijk al budget gespendeerd op het gebied van het terugdringen van 

obesitas en ‘lekker-fit’-programma's. Uiteraard zijn dit goede programma's, 

alleen sluiten ze niet aan bij onze doelgroep. Vervolgens hebben wij subsidie 

aangevraagd voor een aanbod voor mensen van niet-westerse komaf. 

Alhoewel een groot deel van de bevolking in Rotterdam en omliggende 

gemeenten uit mensen van niet-westerse komaf bestaat, werd deze doelgroep 

ook benoemd als ‘valt niet onder de speerpunten van de gemeente'.  

 

Toekomstige situatie 

Op grond van bovenstaande is het onzeker of Stichting JIJ in de toekomst 

gefinancierd kan blijven worden door de Gemeente. Termen die binnen de 

overheid regelmatig worden benoemd zoals: ‘dichtbij de burger’, ‘eigen regie’, 

‘betaalbare en duurzame zorg’ zijn termen die juist bij uitstek bij Stichting JIJ 

passen. Toch blijkt het in de praktijk niet zo eenvoudig om aansluiting te vinden 

bij diezelfde overheid als het om financiering van activiteiten gaat. 

 

Stichting JIJ blijft zich uiteraard voor 100% inzetten om kansen te benutten en 

ook in de toekomst naar kansen te blijven zoeken. In dat kader vindt ook 

regelmatig overleg plaats met de adviseurs van MIND. Daarnaast wordt van 

ons als relatief kleine organisatie verwacht dat wij contact zoeken met grotere 
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zorgaanbieders en daarbij als onderaannemer fungeren. Dit is gerealiseerd via 

de samenwerking met PsyQ (ParnassiaGroep). Wij zullen in deze relatie met 

PsyQ blijven investeren. Daarnaast blijven wij de wet- en regelgeving 

nauwkeurig volgen. 

Subsidies van Fondsen (langdurige relatie) 

Huidige situatie 

Gelukkig mogen wij al gedurende langere tijd financiële steun ontvangen van 

het Liberty fonds. Zij dragen voor een groot deel bij aan de financiële basis voor 

Stichting JIJ (20.000-40.000 euro op jaarbasis). Daarnaast ontvangen wij ook 

enkele jaren steun van Stichting Volkskracht. Dit fonds heeft toegezegd ons in 

principe ook de komende drie jaar financieel te willen blijven ondersteunen 

(10.000 euro op jaarbasis). 

 

Toekomstige situatie 

Wij hopen ook in de komende jaren een beroep te mogen doen op fonds 

Liberty en Stichting Volkskracht, al realiseren wij ons heel goed dat dit geen 

vanzelfsprekendheid is. We hopen daarnaast dat wij meerdere fondsen bereid 

kunnen vinden die de meerwaarde van Stichting JIJ erkennen en onze reguliere 

activiteiten financieel willen ondersteunen. Juist aan financiering van deze 

structurele activiteiten (zoals het inloophuis en het gratis informatiepunt) is 

behoefte, omdat het heel lastig, zo niet onmogelijk is om financiering voor 

deze activiteiten te krijgen, omdat zij niet ‘nieuw/vernieuwend’ zijn (dit is 

veelal een voorwaarde van een Fonds). 

 

Subsidies van Fondsen (eenmalig, gekoppeld aan projectmatige activiteiten) 

Huidige situatie 

Tot op heden was het, met inspanning en mede afhankelijk van het thema van 

het project, mogelijk om voor onze projectmatige activiteiten financiering van 

fondsen te ontvangen. Echter blijkt wel dat fondsen dikwijls na 2-3 jaar 

(tijdelijk) stoppen met het verlenen van subsidie. Zij willen dan andere 

organisaties de kans geven om hun projecten uit te voeren. Dit betekent dat 

Stichting JIJ in de afgelopen twee jaar in vergelijking tot de jaren 2016/2017 

om die reden relatief meer afwijzingen krijgt. 

 

Toekomstige situatie 

Met de uitbreiding van het aantal vrijwillige medewerkers in het beleidsteam 

per 2019 hoopt Stichting JIJ nog meer tijd te kunnen investeren in het tijdig 

kunnen opstellen van projectplannen en de daarbij behorende 

fondsenwerving. Daarbij is het zoeken naar nieuwe, niet eerder benaderde 

fondsen een belangrijk speerpunt in de komende jaren. 

Vergoedingen samenwerkingspartners reguliere hulpverlening 

Huidige situatie 

Gelet op de noodzaak tot het verkrijgen van inkomsten, alsmede het geloof dat 

samenwerking met organisaties de zorg voor mensen met een eetstoornis kan 

verbeteren, is in 2016 contact gezocht met PsyQ (Parnassiagroep). Gesproken 

is over de wijze waarop beide organisaties elkaar konden versterken. In 2017 

hebben verkennende gesprekken plaats gevonden, is een vrijwilligster van 

Stichting JIJ ingestroomd bij PsyQ als ervaringsdeskundige, heeft de directeur 

van Stichting JIJ deelgenomen aan de CBTE-training van PsyQ, zijn visie en 

methodieken/programma's op elkaar afgestemd, etc. In 2018 is het voltallig 

team van PsyQ aanwezig geweest bij de ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst (3-jarige pilot) door beide directeuren in het JIJ-

huis. In mei 2018 is de samenwerking van start gegaan en verzorgt Stichting JIJ 

voor cliënten van PsyQ een nazorgtraject van maximaal 1 jaar per cliënt. Het 

doel van de samenwerking is enerzijds het verminderen van terugval van de 

door PsyQ behandelde cliënten door het bieden van nazorg door Stichting JIJ 

en anderzijds het verlagen van de zorgkosten door de behandeling bij PsyQ 

eerder in intensiteit te verlagen of te stoppen. Cliënten kunnen zo nodig 
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binnen een half jaar na doorverwijzing direct terugkeren naar dezelfde 

therapeut van PsyQ indien dit nodig/wenselijk wordt geacht. Stichting JIJ 

ontvangt per doorverwezen cliënt een vergoeding. In het eerste jaar zijn 18 

cliënten doorverwezen. Naar verwachting zal dit aantal in de komende jaren 

nog verder stijgen (20-50 cliënten op jaarbasis). 

 

Met zorgaanbieder Human Concern zal in 2019 een mantelovereenkomst 

worden getekend voor de uitleen van ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ 

tegen vergoeding. De mantelovereenkomst is in mei 2019 gereed voor 

ondertekening. 

 

Toekomstige situatie 

Stichting JIJ hoopt de samenwerking met PsyQ te kunnen voortzetten en hoopt 

dat het aantal cliënten zich zal uitbreiden (max. 50 cliënten op jaarbasis). 

Afhankelijk van de ontwikkeling in de samenwerking met PsyQ zal Stichting JIJ 

ook samenwerkingsverbanden met andere, soortgelijke organisaties proberen 

aan te gaan. Een en ander is afhankelijk van het aantal cliënten per organisatie, 

de soort activiteiten waar een cliënt aan deelneemt, de frequentie van 

deelname per cliënt. Dit is op dit moment nog lastig in te schatten.  

 

Een aanname is dat Stichting JIJ in de toekomst circa 100-150 cliënten op 

jaarbasis van andere organisaties in een begeleidingstraject (groep en/of 

lidmaatschap JIJ-huis) zal kunnen opnemen (of dit haalbaar is, is dus afhankelijk 

van voorgenoemde factoren, zoals frequentie deelname aan activiteiten per 

cliënt alsmede van de hoeveelheid beschikbare ervaringsdeskundige 

vrijwilligers). Uiteraard wordt alleen de overeenkomst voortgezet als dit naast 

de inhoudelijke voordelen ook inkomsten voor Stichting JIJ genereert. De 

intentie is dat bij gebleken succes door PsyQ deze vorm van samenwerking 

wordt voorgelegd aan Zorgverzekeraars. 

 

Stichting JIJ zal uitvoering geven aan de afspraken uit de 

mantelovereenkomst die met Human Concern is gesloten. In deze 

overeenkomst is vastgelegd dat ervaringsdeskundigen uitsluitend op aanvraag 

worden ingezet en alleen bij beschikbaarheid. Op deze wijze kan Stichting JIJ 

zelf invloed uitoefenen op de hoeveelheid ervaringsdeskundige begeleiders 

die zij aan Human Concern uitleent en gaat dit niet ten koste van de bezetting 

bij Stichting JIJ. 

Sponsorbijdragen bedrijfsleven 

Huidige situatie 

Vanwege het feit dat we in de afgelopen jaren de prioriteit op andere zaken 

hebben gelegd, is het sponsorbeleid nog in ontwikkeling. In 2018 is een start 

gemaakt met het opstellen van sponsorbeleid; er zijn voorwaarden 

vastgesteld, er is een specifieke flyer voor sponsoren ontwikkeld en er is een 

format voor een bedankbrief opgesteld. 

 

Toekomstige situatie 

Vanaf medio 2019 zullen sponsoren actief worden benaderd door het 

‘sponsorteam’ van Stichting JIJ. Sponsoren worden geselecteerd en soms 

specifiek uitgenodigd om een projectmatige activiteit te sponsoren. Zo zullen 

wij bijvoorbeeld voor het project over ‘Voedingsadvies’ vooral sponsoren uit 

de levensmiddelenindustrie gaan benaderen. Naast het zoeken naar grotere 

sponsoren (vanaf 1000-5000 euro) willen we ook voor kleine bedrijven 

toegankelijk zijn. Zo kunnen ook kleine bedrijven sponsor worden vanaf 100 

euro op jaarbasis. We zullen ons best doen om sponsoren voor 5 jaar aan ons 

te verbinden (gunstig i.v.m. belasting).  

 

We hopen de volgende sponsorbedragen te kunnen verkrijgen: 2019: 5000 

euro, 2020: 6500 euro, 2021: 7.500 euro, 2022: 10.000 euro. 
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Zorgverzekeraars (in het kader van sponsoring) 

Huidige situatie 

Tot op heden valt ervaringsdeskundigheid niet binnen de Zorgverzekeringswet.  

Buiten dat feit is het ook de vraag of Stichting JIJ als organisatie past binnen de 

Zorgverzekeringswet. Zoals eerder benoemd zullen wij ons bij beslissingen 

houden aan onze kernwaarden. Dat betekent dat wij staan voor eigen regie, 

zorg zolang dit nodig is (op maat), laagdrempeligheid (dus met respect voor 

privacy, omdat mensen anders niet durven te komen), op basis van 

ervaringsdeskundigheid. Mocht een Zorgverzekeraar bijvoorbeeld eisen dat 

wij de gegevens van cliënten bekend maken, dan staat dit haaks op ons privacy-

beleid en kunnen wij hier niet aan voldoen. Ook als een Zorgverzekeraar 

slechts enkele dagdelen zorg vergoedt, terwijl meer zorg/ondersteuning in 

onze ogen noodzakelijk is voor duurzame zorg, dan past dit niet bij onze 

kernwaarden.  

 

Toekomstige situatie 

Stichting JIJ blijkt succesvol (zie reviews Zorgkaart Nederland) en is een 

goedkoper en duurzamer aanbod dan het huidige reguliere aanbod. Om die 

reden hopen wij dat Zorgverzekeraars onze waarde inzien en ons wellicht via 

andere 'potjes’ kunnen financieren. Eerder hebben Zorgverzekeraar VGZ en 

DSW hierin het voortouw genomen door aan Stichting JIJ eenmalig een 

sponsorbedrag te schenken. Wij hopen dat meerdere Zorgverzekeraars zullen 

volgen. Vanzelfsprekend zullen wij de beleidsontwikkelingen omtrent 

vergoeding van ervaringsdeskundigheid door Zorgverzekeraars blijven volgen. 

Bijdragen particuliere donateurs 

Huidige situatie 

In de afgelopen jaren heeft Stichting JIJ particuliere donateurs (met een vaste 

jaarlijkse, bijdrage) aan zich weten te binden. Jaarlijks loopt het aantal 

langzaam, maar gestaag op. Door middel van specifiek op hen gerichte 

nieuwsbrieven en de in 2018 ingevoerde jaarlijkse donateursdag hopen we 

hen enthousiast en betrokken te houden bij onze activiteiten. In 2018 is via een 

nieuwe donateurscampagne ‘JIJ groeit dankzij JOU’ op verschillende 

momenten in het jaar aandacht besteed aan de werving van donateurs. 

 

Toekomstige situatie 

We gaan ons best doen om de huidige, vaste donateurs betrokken en 

enthousiast te houden en gaan de in 2018 ingezette donateurscampagne 

voortzetten om nieuwe donateurs te werven. Daarnaast zullen enkele extra 

donateursacties worden uitgevoerd (bijv. Last Man Standing-actie in 2019). 

Onderverhuur ruimtes 

Huidige situatie 

In 2018 heeft de verbouwing plaatsgevonden van de benedenverdieping van 

het JIJ-huis (dit was voorheen een garage). Deze benedenverdieping bestaat 

uit een activiteitenruimte en een gespreksruimte. De activiteitenruimte wordt 

sinds 2018 onderverhuurd op tijden dat er geen cliënten gebruik maken van 

de ruimte  (inkomsten op jaarbasis circa 11.000 euro).  

 

Vanaf januari 2019 wordt voor enkele dagdelen de gespreksruimte verhuurd. 

In het voorjaar van 2019 is de voorbereiding getroffen voor het werven van 

extra huurders (berichten offline en online, zie flyer op de volgende pagina). 

 

Toekomstige situatie 

Vanaf 2019 willen we meer ruimtes van het JIJ-huis gaan onderverhuren op 

tijden dat er geen cliënten aanwezig zijn. Wij gaan vanaf mei 2019 de pr 

hiervoor opstarten. We hopen in de toekomst minimaal 20.000 euro aan 

huurinkomsten op jaarbasis te kunnen genereren, zodat een groot deel van de 

huurkosten hieruit kunnen worden betaald. 
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Eigen bijdragen van cliënten 

Huidige situatie 

Jaarlijks ontvangen wij ongeveer 12.000 euro aan inkomsten via eigen 

bijdragen van cliënten. Bewust houden wij het tarief laag, zodat onze waarde 

‘voor iedereen toegankelijk’ nageleefd kan worden. Voor mensen die geen 

eigen bijdrage kunnen betalen is onze hulp kosteloos (bijv. mensen die in de 

schuldhulpverlening zitten). 

 

Toekomstige situatie 

De verwachting is dat ons beleid niet zal wijzigen en dat het aantal cliënten 

gelijk zal blijven of licht zal toenemen (plekken in de groepen zijn momenteel 

vol, dus dan betreft het de uitbreiding van het aantal leden van ons inloophuis). 

Overige inkomsten 

Huidige situatie 

Onze inkomsten uit overige financieringsbronnen bestaat uit de verkoop van 

maaltijden, het bieden van stageplekken, de verkoop van eigen producten. Op 

jaarbasis betreft het hier circa 1000-2000 euro. 

 

Toekomstige situatie 

De inkomsten uit bovengenoemde financieringsbronnen zullen in principe 

standhouden. Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van inkomsten zouden 

we betaalde activiteiten kunnen uitbreiden (bijv. start van winkel in JIJ-

producten of samenwerking met restaurant naast ons). Echter heeft dit niet 

onze voorkeur, want het liefst willen wij onze energie gebruiken voor de 

kernactiviteit van Stichting JIJ, namelijk het vanuit ervaringsdeskundigheid 

ondersteunen van mensen met een eetprobleem en hun naasten. 
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Slotwoord 
 

Het proces om te komen tot het schrijven van dit Meerjarenplan heeft ons 

opnieuw bewust gemaakt van de betekenis van ons werk. We blijven geloven 

in onszelf, in onze visie en onze bijbehorende waarden. Zij blijven ook in de 

toekomst de pijlers voor onze beslissingen.  

 

We zijn geïnspireerd om ook de komende jaren met vereende krachten, ieder 

met haar of zijn eigen persoonlijkheid, ervaring en talent, onze droom verder 

te verwezenlijken en voor de mensen met een eetstoornis en hun naasten van 

betekenis te kunnen zijn. Niet alleen binnen de deuren van het JIJ-huis, maar 

ook met andere organisaties en personen te werken aan verbetering van zorg 

en daarbij zoveel mogelijk onze ervaringskennis delen en verspreiden.  

 

Zo WERKEN we SAMEN aan HERSTEL! 

 

Rotterdam, mei 2019. 

 

Saskia Lagerwaard, directeur 

Maaike van Mol, beleidsmedewerker 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Matrix van Kwaliteit van Bestaan 

Bijlage 2: Brandbrief i.v.m. wachttijden GGZ 

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2019-2021 (op aanvraag) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


