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rondvaart (1), training voor ervaringsdeskundigen (1-2), project jongens en mannen (4), 

vogelhuisjes maken (5), workshop schilderen (6), nieuwe vrijwilligers (7), Annemieke in Flair (8), 
workshop bloemschikken (9), Fotoshoot in het JIJ-huis (10), #ikbenopen (11), kookactiviteit (12), 
theatervoorstelling Stillen (13), bakactiviteit (14), training zelfbeeld (15), Last Man Standing (16) 

HET AFGELOPEN JAAR IN FOTO’S  
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
HET JIJ-HUIS 

 

Hieronder volgen een aantal uitspraken en citaten van onze cliënten. Deze gaan over het JIJ-
huis en Stichting JIJ in het algemeen. Om de privacy te waarborgen noemen we geen namen. 
 
“Ik ben ook dankbaar voor de thema-avond, en dat ik zo veel kan leren bij Stichting JIJ. Het 
thema 'grenzen' is zo'n belangrijk en terugkerend thema in mijn leven, en ik denk ook in dat van 
vele anderen. Het heeft me echt geholpen om ook iets anders, heel belangrijks, uit mijn 
verleden te bespreken met mijn psycholoog, wat zonder de training waarschijnlijk was 
weggestopt.”  
 
“Warme sfeer. Liefdevolle omgeving. Je bent niet alleen en je hoeft het niet alleen te doen.” 
 
“Het liefste zou ik willen dat het Jij-huis iedere dag geopend was.” 
 
“Warm, open, eerlijk, luisterend, helpend en vertrouwd.” 
 
“Er wordt gevraagd hoe het met je gaat en voor je gezorgd als je dat nodig hebt.” 
 
“Fijne en veilige sfeer en veel mogelijkheden zowel voor persoonlijk herstel tot samen zijn met 
'lotgenoten' ... een plek waar je mag en kan zijn wie je bent.” 
 
“Het was een veilige plek om 'nieuwe manieren' uit te proberen. Waar ik bijvoorbeeld in het 
dagelijkse leven nog niet echt durfde te uiten/zeggen wat ik daadwerkelijk voelde, durfde ik dat 
wel in het JIJ-huis. Sowieso het oefenen met het uiten van gevoelens, oefenen met er gewoon 
zijn, oefenen met behoeftes en grenzen aangeven.” 
 
“Ze nemen echt de tijd voor je, proberen iedereen echt te zien, mee te denken. Volgens mij 
staat veiligheid en vertrouwen voorop bij het jij-huis.” 
 
“Een beetje cliché, maar het jij-huis is voor mensen met een eetstoornis, en toch heeft het mij 
vooral op andere gebieden enorm geholpen.” 
 
“Zeker in het begin van mijn lidmaatschap en ook het begin van mijn herstel heeft het JIJ-huis 
onwijs geholpen tegen mijn eenzaamheid en wanhoop. Ik voelde mij daar veilig om mijn 
verhaal kwijt te kunnen, een veilige plek om te doen waar ik op dat moment behoefte aan had. 
Ook een soort weekstructuur. Ook om even uit mijn hoofd te zijn en onder de mensen te zijn. 
Het is echt heel helpend geweest in mijn herstel. Zeker ook wanneer ik therapie had gehad en 
niet alleen thuis wilde zijn, dan was het jij-huis een fijne plek. Dan kon ik er nog even over 
napraten of even tot rust komen.” 
 
“Ik heb me opengesteld aan anderen, mijn verhaal durven delen en erachter gekomen dat ik 
niet boos meer hoef te zijn op mezelf.” 
 
“Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat het mij jammer genoeg niet meer lukte om te 
komen. Ik heb heel veel aan St JIJ gehad en ben ontzettend blij dat het JIJ-huis er is. Jullie zijn 
allemaal echt een inspiratie voor mij geweest.” 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
HET JIJ-HUIS 

  
“Ik het Jij-huis altijd als een fijne plek beschouw en ik zeker o.a. de yogalessen en de workshops 
erg waardeer.” 
 
“Iedereen is lief, begripvol, de bestemming is huiselijk, niemand vind je raar en iedereen heeft 
er ervaring mee (gehad). Ben blij dat ik stichting JIJ heb mogen vinden.” 
 
“Er kwamen veel verhalen op tafel. Nooit keek iemand daar vreemd van op.” 
 
“Door het Jij-huis heb ik meer handvatten en herkenning. Nu kan ik me op enkele momenten 
beter zelf 'begeleiden' of lief zijn voor mijzelf.” 
 
“Het is minder gebonden aan regels en lange trajecten, je kunt er (respectvol) gebruik van 
maken wanneer en hoe je dat zou willen/wat je op dat moment nodig hebt.” 
 
“DANK! Duizendmaal dank! Dit afscheid is geen vaarwel, maar een tot ziens.” 
 
“Ik wil iedereen ontzettend bedanken van stichting JIJ en vind het fijn dat ik altijd op jullie terug 
mag vallen.  JIJ heeft mij MIJ leren zien, een IK die ik verder wil ontdekken.” 
 
“Iedereen is lief, begripvol, de bestemming is huiselijk, niemand vindt je raar en iedereen heeft 
er ervaring mee(gehad). Ben blij dat ik stichting JIJ heb mogen vinden.” 
 

 

Kerstborrel, afscheid van Lisanne en Natalie, en Muziekquiz in het JIJ-huis 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 

  

Hieronder een aantal uitspraken en citaten uit afgenomen vragenlijsten onder cliënten die 
deel hebben genomen aan een individuele begeleidingstraject. Om de privacy te waarborgen 
noemen we geen namen.  
 

“Goed, betrokken, ruime beschikbaarheid, altijd alert.” 
 
“Betrokken, weet praktische handvatten te bieden waar je mee aan de slag kunt om jezelf weer 
verder te helpen, gebruikt af en toe theorie/artikelen/etc. om het te kaderen. Heel fijn!” 
 
“Je krijgt alle tijd en aandacht voor jezelf tijdens de afspraak. Dat heb ik als prettig ervaren.” 
 
“Ik voelde me gehoord en erg welkom. Ik vind het persoonlijk altijd beklemmend als iemand 
heel streng/serieus/dwingend met mij praat, maar dat gevoel heb ik nooit gekregen. Ook kon 
een grapje tussendoor gewaardeerd worden, wat ik heel erg fijn vond!” 
 
“Sharon luisterde aandachtig en kwam met zeer objectieve oplossingen en adviezen. Dit bracht 
ze op een hele meelevende en vriendelijke manier. Ik voelde me gehoord en begrepen bij haar. 
Ik kon zeggen wat ik wilde en kon mijn emoties uiten. Ik voelde me niet geremd.” 
 
“Heel fijn, zeer betrokken en altijd paraat voor advies en delen van ervaringen.” 
 
“Ik had het idee dat ik niet alles hoefde uit te leggen om begrepen te worden, maar tegelijk 
werd er heel goed geluisterd en werden er geen aannames gedaan. Tijdens de gesprekken 
merkte ik pas hoe fijn het is om met iemand te praten die ervaring heeft en situaties herkent.” 
 
“Is heel open, flexibel, laagdrempelig, begripvol en af en toe kritisch als het nodig is zonder dat 
arrogant over te laten komen als "ervaringsdeskundige”. 
 
“Ik kreeg tips waar ik echt mee aan de slag kon en werd telkens opnieuw aan het denken gezet 
en tot nieuwe inzichten gebracht. Ook stond mijn eigen motivatie voorop!” 
 
“In het begin had ik geen idee wat de oorzaak was en waarom ik mij zo vastklamp aan mijn 
eetprobleem. Dat was eigenlijk ook het eerste wat werd besproken en wat wij probeerde te 
achterhalen. Nu weet ik waar het vandaan komt, wat het triggert en vanuit daar kan ik leren de 
situaties te herkennen en voorkomen. Dat heeft mij enorm geholpen in herstel, maar ook in het 
mezelf leren zijn.” 
 
“Het voelt niet meer alsof ik de enige ben en ik kan veel meer mezelf zijn. Ook kan ik nu mezelf 
onderscheiden van mijn eetproblemen en zit ik veel beter in mijn vel.” 
 
“Simone is ervaringsdeskundige en weet goed mijn behoefte te peilen.” 
 
“Altijd een luisterend oor krijgen en feedback wat mij aan het denken zet en er ook wat mee 
doe!” 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 

 

“Is oprecht geïnteresseerd, kan heel goed naar jeluisteren en met je meedenken. Ze geeft je een 
vertrouwd en veilig gevoel. Ik heb heel veel aan haar gehad!” 
 
“Jullie zijn heel makkelijk te bereiken. Als je zelf nog niet weet waar je hulp voor wilt, kunnen 
jullie daarin goed helpen de juiste hulp te zoeken.” 
 
“Niemand wordt boos als je terugvallen bent, alleen maar begrip, je krijgt tips, houvasten, 
adviezen mee. Je gaat aan het werk aan jezelf, dat kost heel veel tijd, en die geven ze je.” 
 
“Uit de gesprekken heb ik een duidelijker beeld gekregen van wat me dwars zit en welke 
oplossingen daarvoor zijn.“ 
 
“Nanne is oprecht geïnteresseerd, kan heel goed naar je luisteren en met je meedenken. Ze 
geeft je een vertrouwd en veilig gevoel. Ik heb heel veel aan haar gehad!” 
 
“Een eetstoornis is niet fout of slecht, maar een emotie. Dat is iets wat ik van Nanne zal 
onthouden, wat is mijn gevoel op zo'n moment en probeer wat liever te zijn voor mezelf.” 
 
“Ik ben in het gehele proces in controle geweest over wat ik wel en niet aan wilde gaan en werd 
daar goed bij begeleid. Ik was zelfverantwoordelijk voor de inhoud en daar werd met respect 
mee omgegaan. geliefder, meer zelfcompassie.” 
 
“Ik weet beter om te gaan met commentaar van anderen en heb op mijn werk het ongezonde 
eetgedrag besproken.” 
 
“Ik voel me wat optimistischer en heb meer motivatie om aan de slag te gaan met mezelf.” 
 
 Ik werd geholpen bij gedachtes en gevoelens die ten grondslag lagen aan de eetstoornis.” 
 
“Het zijn fijne gesprekken. Ik kan over alles vertellen. De begeleidster luistert, stelt vragen en 
denkt met me mee.“ 
 
“Ik ervaar persoonlijke aandacht en oprechte betrokkenheid. Dit is heel fijn. En dat ze flexibel is 
in tijd en bijvoorbeeld ook naar mij kan en wil komen is super fijn.” 
 
“De gesprekken betekenen veel, ondanks dat ik al een heel eind op weg ben naar herstel heb ik 
de gesprekken nog steeds hard nodig om steeds weer verder te komen.” 
 
“Houvast, geruststelling als het minder goed lijkt te gaan, een luisterend oor. Het is prettig met 
iemand te praten die dit ook heeft ondergaan. In mijn naaste omgeving snappen mensen het 
maar tot een bepaalde hoogte.” 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 

  

 “Na een gesprek voel ik me opgeladen en is mijn motivatie om de problemen aan te pakken 
toegenomen. Elke keer weer een stapje verder vooruit in herstel. Het gevoel dat iemand me in 
de gaten houdt en ik niet van de radar kan verdwijnen is prettig. Ik heb meer zelfvertrouwen en 
heb mijn leven meer ingericht zoals dot bij me past.” 
 
“Voor mij was het afgelopen half jaar qua werk een erg drukke periode, waarin ik op een aantal 
vakken, waar ik progressie heb geboekt, een terugslag verwachtte. Ik heb het (mede door de 
gesprekken) redelijk weten te managen. In juni was ik 4 weken vrij en heb ik een mooie reis 
gemaakt. Omdat ik langere tijd uit mijn omgeving was, kon ik op afstand naar mijn huidige 
leven kijken. Ik merk sindsdien in mezelf ruimte voor en zin in verandering in mijn leven.” 
 
“Zeer goed, voorop staat wat er voor jou belangrijk is in waar je je in bevindt, er wordt specifiek 
gewerkt wat passend is voor je als persoon.” 
 
“Alles is goed! Zie al mijn eerdere tussenevaluaties over Simone. Ik vind elke keer weer dat ik 
een gouden lootje in de loterij heb getrokken met haar begeleiding.” 
 
“Ik voel me soms wel eens bezwaard dat ik nog gesprekken met Simone voer, nu ik al zoveel 
verder in mijn proces ben en ik weet dat er mensen zijn die haar hulp harder nodig zullen 
hebben. Voor mij zijn de gesprekken echter nog steeds het fundament onder mijn herstelproces 
en heb ik ze nog steeds nodig. Ik ben er nog niet. Ik hoop dat ik daarom nog even van Simone 
gebruik mag blijven maken.” 
 
“Je kunt 2019 beginnen met een erg mooi gedicht. Maar het mooiste, vind ik altijd nog: Het 
beginnen met een (oprecht) blij gezicht!“ 
 
“Ik wil u nog even zeggen dat de middag super leerzaam was en enorm meeviel. Dank u voor de 
bemoedigende woorden.“ 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
INDIVIDUELE BEGELEIDING 

  

Hieronder twee ingestuurde mails van cliënten die deel hebben genomen aan een individuele 
begeleidingstraject. Om de privacy te waarborgen noemen we geen namen.  
  
“Hoi Brigitta, 
 
Geen zorgen dit wordt geen emotionele speech, maar wel wil ik u graag zeggen dat ik nooit 
had gedacht om tot dit punt te komen. In mijn hoofd zou de wereld wel al duizend keer zijn 
vergaan. Maar toch ben ik er nog: en dat niet alleen, want ik ben gelukkiger dan ooit! Tegelijk 
ben ik ook ongelofelijk dankbaar voor wat u mij heeft willen leren. Want door u kan ik weer 
vooruit en het verleden achter me laten. Dat is goud waard! Voor al je goede zorgen, voor al je 
steun en kracht. Wil ik je graag bedanken uit het diepst van mijn hart! 
 
Liefs D.“ 
 
 
“Als tiener heb ik een eetstoornis gehad. Ik dacht altijd “gehad”, want inmiddels had ik het idee 
dat ik eroverheen was. Totdat er vorig jaar (ruim 20 jaar later) de nodige emotionele 
gebeurtenissen (waaronder vader ernstig ziek) op mijn pad kwamen. Ik verviel in mijn oude 
patroon terug van het niet eten; hierdoor had ik het gevoel controle te hebben. Nadat ik mij 
hiervan bewust werd, vond ik het heel spannend om de stoute schoenen aan te doen en op zoek 
te gaan naar een instelling die mij kon begeleiden. Graag wilde ik de eetstoornis duurzaam 
oplossen. Ik had het idee dat een ggz instelling mij niet goed zou passen; Ik heb tenslotte een 
normaal BMI.Na een zoektocht op internet ben ik uitgekomen bij Stichting JIJ. De verhalen die ik 
las kwamen mij heel bekend voor. In de regio is dit, naar mijn idee, de enige instelling die zich 
richt op de “laatste te nemen hobbel”. Na een intakegesprek te hebben gehad, waarbij ik mij 
veilig, warm en vertrouwd voelde, ben ik gekoppeld aan de Brigitta. Brigitta is 
ervaringsdeskundige en ervaring met het begeleiden van mensen zoals ik. De professionaliteit 
waarmee zij mij weet te begeleiden, zorgen ervoor dat ik mijn eigen proces doorga, waarbij ik 
stapje voor stapje bewust wordt van de onderliggende patronen en de (irrationele) 
verwachtingen van mijzelf. Door tussen de gesprekken “huiswerk” te hebben, vallen er ook 
daarbuiten de nodige spreekwoordelijke kwartjes bij mij. Ik ben mij inmiddels bewust geworden 
dat mijn gedragsverandering niet alleen mijn eetstoornis aanpakt, maar dat dit effect heeft op 
vele facetten van het leven. Ik werk nu aan een duurzame verandering, waarbij niet alleen ík 
veel baat heb, maar mijn hele gezin. Inmiddels streef ik geen perfectie meer na, maar zie ik 
dingen meer als zijnde interessant. Hierdoor weet ik meer van processen te genieten en kan ik 
naar mijn idee zaken meer loslaten en in perspectief plaatsen. Ik ben er nog niet helemaal, 
maar ik heb er vertrouwen in dat ik, met de begeleiding van Brigitta van Stichting JIJ, meer 
gebalanceerd in het leven kan (gaan) staan. A.” 
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Presentatie MenzisFonds (1), Stichting JIJ op YouTube (1), Jaap in WEET Magazine (3), onze kerstkaart 
door Elena (4), Stichting JIJ Etsy Shop (5), Fotoshoot in het JIJ-huis (6), Donna rondt haar stage af (7), 

Halloween in het JIJ-huis (8), bakactiviteit (9), onderzetters maken in herfst thema (10), JIJ groeit door 
JOU (11), samenwerking PsyQ (2018) zet zich ook in 2019 voort (12), Thuiskomen bij JIJ (13), 

bijeenkomst voor begeleiders (14), paardencoaching met Saskia Boender (15), Aan het werk bij JIJ (16) 

HET AFGELOPEN JAAR IN FOTO’S  
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
GROEPSBEGELEIDING 

 

Hieronder een aantal uitspraken en citaten van cliënten die deel hebben genomen aan een 
zelfhulpgroep. Om de privacy te waarborgen noemen we geen namen.  
 

“Ik heb zelf al veel ervaring binnen de hulpverlening en ik was altijd vrij sceptisch over groepen 
met ervaringsdeskundigen. Dat gevoel van kunnen ze het wel echt van zich afzetten als ze er 
nog zo mee bezig zijn. Mijn gevoel bij deze groep heeft ervoor gezorgd dat ik 180 graden 
gedraaid ben. De groepsbegeleiders lijken het echt graag te willen en leveren iedere maandag 
een avond in. De inhoud is goed, er is steeds meer diepgang, iets waar ik me zorgen over 
gemaakt heb.” 
 
“De frequentie (1x/week 2uur) is voor mij fijn. Wel heb ik hiermee weinig ruimte om nog andere 
dingen te doen 's avonds. Het is dan al snel te druk met vaak ook een avonddienst er nog bij. 
Ben daarom met iets wat ik graag deed gestopt omdat ik ook merkte dat drukte grote invloed 
heeft op mijn eetgedrag.” 
 
“Stichting Jij vind ik laagdrempelig omdat het bestaat uit allemaal ervaringsdeskundige 
mensen. Je voelt je meteen vanaf de eerste keer begrepen en welkom. Ik heb dit als zeer 
bijzonder ervaren.” 
 
“Het programma nodigt uit tot het leren kennen van hoe jouw eetprobleem in elkaar zit en wat 
je eventueel kunt doen om de dynamiek daarachter te leren kennen. Er was veel ruimte om 
daarmee wel/niet iets te doen en dat vond ik erg prettig. Je hebt je eigen tempo.” 
 
“De huiswerkopdrachten waren soms best confronterend maar ik vond ze wel heel nuttig. De 
opdrachten zorgen ervoor dat je door de week bezig bleef en echt over dingen moest gaan 
nadenken.” 
 
“Een plek waar ik herkenning vind en mijn verhaal kwijt kan zonder het idee te hebben erover te 
zeuren. Daarnaast helpt het om actief bezig te zijn met mijn herstel d.m.v. de 
huiswerkopdrachten en het bespreken hiervan.” 
 
“Een vast moment in de week waar ik mijn ei kwijt kan even weg van mijn eigen omgeving. Ook 
geeft het mij de stimulans om door te zetten tegen mijn eetstoornis. 
 
“Het biedt je een plek om je verhaal te delen, begrip te krijgen waar dat nooit eerder was en er 
groeit een saamhorigheid die het hele proces een absolute meerwaarde geeft. Ben erg 
dankbaar dat dit op mijn weg is gekomen!” 
 
“Ik heb weer wat meer het gevoel dat ik verder kan komen en mijn eetstoornis kan uitbannen. 
Goede contacten, met eten gaat het beter en de gedachte zelf ooit wel een groep te willen 
leiden.” 
 
“Ik merk dat ik veel meer ontspannen met mijn eetstoornis omga waardoor het over het 
algemeen al erg is verbeterd. Nog niet helemaal oké, maar het voelt al erg anders.” 

 

“Ik besef nu meer dat ik een eetstoornis heb en dat ik echt zelf wat moet doen om te veranderen.” 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
GROEPSBEGELEIDING 

 
“Het is voor mij heel fijn om elke week mijn verhaal te kunnen doen. Ik kan merken dat ik me 
wat opgeruimder voel. Al had ik liever dat er iets was in mijn 'eigen' leven op sociaal gebied die 
deze functie zou invullen.” 
 
“Ik heb het idee meer controle over mijn eetgedrag te hebben. Ik heb geleerd het per dag te 
bekijken. Minder 'alles of niets-gevoel'” 
 
“Ik probeer bewuster met emoties om te gaan en ze toe te laten wanneer ik denk dat ik ze voel. 
In plaats van dingen te linken aan eten, probeer ik vaker te kijken naar wat er nou eigenlijk aan 
de hand is.” 
 
“Heb mijn hoge verwachtingen omtrent zelfverwezenlijking een beetje losgelaten en doe het 
met wat er nu is zonder druk te leggen op dat het meer en beter moet zijn.” 
 
“Er is meer evenwicht tussen taken en aandacht voor mijn kind op dagen dat ik samen met 
mijnzoon thuis ben. Ik ben me meer bewust wanneer ik gespannen ben/word en wat ik daaraan 
kan doen.” 
 
“Ik probeer meer tijd voor ontspanning te maken. Dit is eigenlijk sinds dat ik in Rotterdam ben 
komen wonen - ik ben expres op ballet gegaan omdat ik daar niet perfect in kan zijn en ook de 
naaicursus die ik volg vind ik echt lastig.” 
 
“De huiswerkopdrachten geven inzicht in waar de triggers vandaan komen en hoe hiermee 
omgegaan kan worden. Het toepassen is alleen een ding, maar goed. Over het algemeen 
ervaar ik de bijeenkomsten als prettig en heb ik het gevoel dat er naar mij geluisterd wordt en 
advies wordt gegeven. We gaan dieper in op de onderwerpen m.b.t. eetproblematiek dan in de 
startgroep 1.” 
 
“Vaak zijn de onderwerpen dingen waar ik zelf niet aan zou hebben gedacht, maar die zeker 
betrekking tot mij hebben. Daarnaast gaan we ook wel dieper in op de onderwerpen, waardoor 
je soms wel een gevoelige snaar raakt, maar dat is denk ik ook wel wat ik nodig heb om mijn 
probleem serieuzer te nemen en om motivatie te hebben eraan te werken.” 
 
“Steeds wat meer ontdekkingen over jezelf (en anderen) maar ook weer meer strategieën om 
eraan te kunnen werken.” 
 
“Een plek waar je met mensen samen komt om te praten over dingen waar je tegenaan loopt. 

Als ik er ben geeft het mij ook een gevoel van echtheid. Veel in het leven is nep, waarbij je een 

masker op hebt. Maar in deze groep niet en dat vind ik heel fijn. 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
GROEPSBEGELEIDING 

 
“Ik denk dat ik mijn probleem steeds beter een plek kan geven in mijn leven en het levert me 
ook enorm veel steun zowel met mijn eetprobleem maar ook op andere vlakken in mijn leven.” 
 
“De afgelopen weken waren een emotionele rollercoaster, omdat je met een groep mensen een 
lastig probleem bespreekbaar wilt maken en probeert aan te gaan. Soms zijn het weken waarin 
ik/we vooruitgang maken en soms ook weer een stapje terug (moeten) nemen, dat blijft een 
hele opgave.” 
 
“Af en toe best pittig omdat ik met mezelf geconfronteerd word en dat niet altijd even leuk is.” 
 
“De begeleiders zijn enorm toegewijd om iedereen te helpen en dat betekent dat iedereen zijn 
verhaal kwijt kan en gehoord wordt. Natuurlijk kan het soms zijn dat een deelnemer de ene 
week meer wil vertellen dan de anderen en dan is het juist goed als de begeleiders proberen om 
zelf meer te achterhalen. Maar ze letten op de cohesie in de groep.” 
 
“De begeleiding is fijn, je krijg het gevoel dat je gehoord wordt, er wordt rekening gehouden dat 
iedereen aan het woord komt en er wordt een veilige omgeving gecreëerd waar ook ruimte is 
voor een grapje af en toe.” 
 
“Het is al een hele stap om te beseffen dat je niet de enige bent in een bepaalde situatie, laat 
staan dat je daar steun uit kunt putten en geven, en in de groep heb je een veilige omgeving 
omdat vorm te kunnen geven.” 
 
“Nu heb ik minder eetbuien en vaker vastigheid. Daarnaast kan ik vaker mentaal bewuste 
keuzes maken en gedachtes omzetten. Ik ben meer gaan ondernemen met vrienden en ben dat 
steeds meer oke gaan vinden als ik dat doe i.p.v. werken/studeren/etc. Soms heb ik nog steeds 
zogenaamde dipdagen maar deze komen minder voor waardoor ik over het algemeen 
efficiënter ben gedurende de dagen. Aan mijn zelfbeeld en -vertrouwen kan nog veel 
veranderen, maar de grootste verandering is dat ik actief oefeningen doe om hieraan te 
werken, en dat mag ook tellen. Ik heb keuzes gemaakt qua studie en werk die me steeds dichter 
brengen naar mijn doel/droom.” 
 
“Mijn eigen inkomen is verlaagd omdat ik meer tijd en energie in studie ben gaan steken en 
andere dingen die ik belangrijker vind. Daarnaast ben ik weer gaan roeien/sporten/yoga gaan 
doen. Ook is mijn woonsituatie veranderd nu ik ben gaan samenwonen en heb ik hier ook veel 
positiviteit kunnen halen.” 
 
”Dankjewel voor de ondersteuning die mij weer steeds meer mij helpt worden.” 
 
“Dankjewel aan de begeleiders van deze en vorige groepen, alle vrijwilligers bij de inloop en 
iedereen van stichting jij dat jullie er altijd voor me (leden) zijn!” 
 
“De angst om 'vreemde' te vertellen met welk probleem je loopt, ebte weg bij de eerste 
ontmoeting. Het was warm en gemoedelijk. Als je niets wilde vertellen was dit ook goed.” 
 
“Door jullie meiden heb ik mezelf oprecht open durven stellen en mezelf laten zien.” 
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DOOR DE OGEN VAN CLIËNTEN: 
GROEPSBEGELEIDING 

 
“Door jullie meiden heb ik mezelf oprecht open durven stellen en mezelf laten zien.” 
 
“Voor mij persoonlijk had ik behoefte aan meer afspraken en diepgang. Om de week voelde aan 
als te weinig. Dit is een goed teken, want betekent dat ik me prettig voel.” 
 
“Doordat er veel gepraat werd over elkaars ervaring, kon ik bepaalde emoties plaatsen. “ 
 
“Dank je wel voor deze tijd het heeft mij geholpen een volgende groep te willen starten. Ben blij 
dat stichting JIJ op mijn pad is gekomen! “ 
 
“Ik heb vanaf het begin deelgenomen aan de groep. De 1e 2 x vond ik weinig herkenning. Dat 
kwam omdat de 3 anderen een andere vorm van eetstoornis hadden en ook erg jong waren. 
Daarna kwamen er andere vrouwen en was er bij mij wel herkenning. Bijzonder om te horen, 
zien en voelen hoe snel het vertrouwd was om dingen te delen. Lachen en huilen kon allemaal. 
Ik heb vaak het idee gehad door de verhalen van anderen dat mijn probleem nog wel meevalt, 
maar door de gesprekken ben ik gaan begrijpen dat het voor mij wel degelijk een probleem is. 
Door even na te praten op straat met de meiden heb ik besloten om door te gaan met de 
volgende groep. Zij hebben me overtuigd het gewoon te gaan doen. Zoals tijdens de laatste 
bijeenkomst verteld had ik gehoopt op wat meer diepgang. Na jullie uitleg begrijp ik ook dat 
dat niet zo snel kan maar vond het fijn te horen dat er toch iets van een werkboek komt voor 
deze groep. Ik merkte bij mezelf dat 2 weken tussen de avonden wel een lange tijd is en dat eea 
snel wegzakt zoals goede voornemens of oefeningen. Fijn om te weten dat de Startgroep wel 
wekelijks zal zijn. Al met al een fijn tussenstation voor mensen die op hulp wachten. Ik vond de 
sfeer tussen begeleiding en ons erg open en prettig. Nogmaals bedankt!”  
 
“Ademruimte, even geen masker nodig, erkenning, herkenning en veiligheid. Herkenning, een 
plek waar je eerlijk kunt zijn.” 
 
“Ik kan mezelf zijn en leer veel van de anderen en de begeleidster, voelt als een soort thuis 
komen. 
Op dit moment is het mijn reddingsboei. Als eerste omdat het letterlijk nu even mijn 
‘uitlaatklep’ is zodat ik niet zink. Ook omdat ik verder aan het zoeken ben voor ggz 
hulpverlening omdat ik dat momenteel niet heb. Daarnaast laat de boei mij ook leren even stil 
te liggen en het te laten zijn zoals het even is, dobberen is ook even oké (vooral tijdens 
stormen).” 
 
“Erg betrokken en kundig, Ute is een vrouw die erg betrokken is en waar ik me bij op mijn 
gemak voel.” 
 
 
 
 

 
 

 

 



13 
 

 

DOOR DE OGEN VAN:  
NAASTEN 

 
Hieronder een aantal uitspraken en citaten uit afgenomen vragenlijsten onder naasten van 
mensen met een eetstoornis. Deze zijn afgenomen na afloop van één van onze terugkerende 
bijeenkomsten voor naasten. Om de privacy te waarborgen noemen we geen namen.  
 
“Prettig, herkenning, respectvol, fijne sfeer” 
 
“Fijn dat het zo open en vrij was, fijn dat het zo open was.” 
 
“Bijzonder toegankelijk, prettig.” 
 
“Fijn om bij mensen te zijn die jou snappen, mogelijkheid tot vragen en uitwisselingen met 
andere ouders, fijne sfeer, heel fijn en laagdrempelig en goede informatie, prima en open.” 
 
“Ik wil je in ieder geval al danken voor de toegewijde en empathische kennismaking, zo 
waardevol. Wat zou het fijn zijn wanneer X via het aanbod van JIJ zich gelukkiger zou gaan 
voelen. Naast werken aan haar zelfvertrouwen, eet-inzicht en ontdekken van haar identiteit, 
denken wij dat zij, zoals jij  meteen al aan gaf heel goed een vriendin kan gebruiken waarmee 
ze plezier kan hebben en gezelligheid kan delen. We kijken uit naar haar deelname bij Jij.” 
 
“Respect en ruimte voor iedereen, warm en sympathiek, je voelt je heel welkom, fijn en veilig en 
ruimte makkelijk om aan te sluiten, heel laagdrempelig.” 
 
“Prettig en luisterend oor, er wordt echt naar je verhaal geluisterd en daaropvolgend fijn op in 
gegaan met tips en adviezen, zowel van begeleidsters als de mede naasten.” 
 
“De aanwezigen volgend, fijn dat het een open gesprek was met veel info, samen eigen 
invulling deelden vrij hun ervaringen en gedachten, prettig, wel ervaringsdeskundige en 
begeleiders staan toch ook "los van de stof" 
 
“Zou het verder wel fijn vinden om anders te treffen die iemand hebben die verder in het proces 
zijn, was heel nuttig en verhelderend.”. 
 
“Fijn om de werkelijkheid te hebben en er bij betrokken te worden en te  kunnen vertellen.” 
 
“Vragen en ervaringen van anderen te horen / fijne warme sfeer /  Genoeg ruimte om ieder zijn 
verhaal te laten doen/ warme en vriendelijke begeleiding / Prettig, vertrouwd / goed 
toegankelijk, geen "dempend" gevoel / open sfeer / door de uitzonderingen wat minder 
aansluiting / problemen zijn in een breed begrip besproken / prima / stonden meteen open voor 
vragen ect. / zeer toegankelijk/ zeer welkome aanvulling!” 
 
“Ik voelde mij betrokken in het probleem van mijn partner / wat ik verwacht had.” 
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DOOR DE OGEN VAN: 
SAMENWERKINGSPARTNERS 

 
Hieronder een aantal uitspraken en citaten van diverse samenwerkingspartners. Deze hebben 
wij via de mail verkregen naar aanleiding van o.a. projectaanvragen en (afgeronde) trainingen 
en/of workshops in het JIJ-huis.  
 
“Goed bereikbare zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen is van groot belang. Onze 
ervaring leert dat jongeren baat kunnen hebben bij contacten met ervaringsdeskundigen, 
bijvoorbeeld doordat ze (h)erkenning vinden en hoop dat de eetstoornis echt over kan gaan. 
Het is dan ook zeer positief te merken dat Stichting JIJ hun aanbod wil verbreden, zodat ook de 
jongere doelgroep hiervan kan gaan profiteren in de toekomst. Suzanne van ’t Hof, kinderarts 
van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.” 
 
“Mijn indruk van stichting JIJ is dat zij bijzonder goed werk leveren in de ondersteuning en 
begeleiding van eetstoornispatiënten. Waar werken vanuit ervaringsdeskundigheid de basis is 
en er van daaruit gekeken wordt wat en welke begeleiding het beste bij de patiënten aansluit. 
Daarnaast is het een partij die zich verbindt met andere partijen binnen het werkveld. Waar zij 
actief inzetten op informatie uitwisseling en samenwerking. Dit doen zij oa binnen het 
samenwerkingsverband InterEsse, waar ook wij (patiëntenvereniging WEET) in zitten.  
Marloes Biegel, voorzitter patiëntenvereniging WEET” 
 
“De ervaringsdeskundigen verzorgden een erg leuke training! Ze waren open over hun eigen 
ervaringen, wat zorgde voor een mooie ingang tot interessante gesprekken. Aldus 
jongerencoach Zandia Edhie Hoessein van Welzijn Capelle naar aanleiding van een verzorgde 
training rondom het thema zelfbeeld.”  
 
“Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik yogalessen mag gaan geven in het Jij-huis; een plek 
waarin je gezien en gehoord wordt, veilig bent en omhult wordt door warmte en begrip. Ik 
hoop dat mijn yogalessen een bijdrage mogen leveren aan deze begrippen en daarnaast je 
mogen openen tot een liefdevolle verbinding met je lichaam en geest. Ruth Bakker, 
yogadocente Stichting JIJ” 
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DOOR DE OGEN VAN:  
ZORGKAART NEDERLAND 

 
Op de website van Zorgkaart Nederland wordt het werk van Stichting JIJ beoordeeld met een 
9,4. Een mooi cijfer waar wij zeer dankbaar voor zijn.  Wij hopen dan ook eenieder de hulp te 
mogen bieden die de beoordelende mensen ontvangen hebben. Zij schreven het afgelopen 
jaar onder andere het volgende over Stichting JIJ. 
 
“Super plek. Heel warm en prettig. Er is echt oog voor je, en er wordt samen met jou een 
passend traject opgesteld, dit mag je in jouw tempo doorlopen.” 
 
“Fijne, open omgeving! Vooral de groepen vind ik fijn om bij te wonen!” 
 
“Mijn ervaring met stichting Jij is helemaal goed. Kan niets negatiefs bedenken. Ik heb er de 
aandacht gekregen die ik nodig had, word gezien en gehoord. Het is een plek waar je altijd 
welkom bent maar ook de ruimte krijgt als je die wilt. Respect en begrip is iets dat mensen met 
een eetprobleem vaak moeilijk kunnen vinden maar daar helpt men elkaar gewoon door er te 
zijn. Het heeft voor mij het verschil gemaakt, gewoon omdat het er is. Een warm bad, veilig en 
integer. Blijf niet doorlopen maar ga er langs of neem contact op!” 
 
“Het JIJ-huis is een fijne plek om te zijn. Het is eng, die eerste keren daar naartoe gaan, maar je 
wordt daar met aandacht en zorg in begeleid. Het is mogelijk om er een behandeling te volgen, 
maar daar heb ik geen ervaring mee. Het is voor mij al een stap om naar de inloop middagen te 
komen, en ook daarbinnen zijn voor mij nog uitdagingen te behalen, vandaar dat ik dat 
onderdeel wel met een 7 beoordeeld heb. De medewerkers zijn lief en meedenkend. Er is begrip, 
een luisterend oor als je dat nodig hebt, en er is ook de ruimte om even niet aan je eetstoornis 
te denken. Dit, even kort samengevat, maakt het JIJ-huis zo'n goede instelling!” 
 
“Ik was op zoek naar een luisterend oor, naar iemand die begreep wat ik doormaakte, dat vond 
ik bij Stichting Jij. Ik ben heel dankbaar voor alle vrijwilligers die mij door deze zware periode 
hebben geholpen.” 
 
“Heel fijn, laagdrempelig inloophuis waar je jezelf kunt zijn en samen kunt werken aan herstel. 
Ik voel me begrepen, gesteund en gehoord door de ervaringsdeskundigen.” 
 
“Ik heb 3 groepen door gelopen bij JIJ en dat vond ik fijn je zit allemaal in hetzelfde schuitje en 
kan het delen, gezellige gesprekken als we met z’n allen eten en leuke activiteiten worden er 
gedaan. Fijn en deskundig personeel ik zie het JIJ huis als mijn tweede thuis!” 
 
“De grootste kracht van Stg Jij is voor mij dat zij altijd in je blijven geloven dat je je eetstoornis 
de baas kunt worden. Ook als je het zelf niet meer ziet zitten. Met name dat, i.c.m. andere 
middelen, heeft er bij mij voor gezorgd dat ik grote stappen in mijn herstel blijf zetten. Het is 
een plek waar je gehoord en gezien wordt en waar aandacht voor jou is. Ook fijn is dat er 
aandacht voor je omgeving is.” 
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Gezellig met elkaar (1), workshop jongleren (2), gift van een vrijwilliger (3), aan tafel! (4), Last Man 

Standing (5-15), training voor begeleiders (6), wandelen met de honden (7), JIJ-tatoeages tijdens de 
open dag (8), mooie creaties van een lid (9-16), NAE-Social Walk (10), Sander in Flair Magazine (11), 

onze creatieve ruimte (12), rondvaart door Rotterdam (13), Sinterklaas in het JIJ-huis (14) 

HET AFGELOPEN JAAR IN FOTO’S  

 

 


