
Welkom bij 
Stichting JIJ



Kernwaarden Stichting JIJ

• 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.



Waar staat Stichting JIJ voor?

• De regie zelf in handen hebben

• Samen kijken naar de hulp die bij je past

• Het Ondersteunen van jouw motivatie

• Eetgedrag als nuttig signaal van je mentale gezondheid zien

• Veranderen lukt als jij jezelf durft open te stellen

• Positief denken

• Eigen verantwoordelijkheid nemen

• Samen werken en samen ontdekken

• Jezelf mogen zijn en jezelf weer waardevol vinden



Waar staat Stichting JIJ voor?

• De regie zelf in handen hebben

• Samen kijken naar de hulp die bij je past

• Het ondersteunen van jouw motivatie

• Eetgedrag als nuttig signaal van je mentale gezondheid zien

• Veranderen lukt als jij jezelf durft open te stellen

• Positief denken

• Eigen verantwoordelijkheid nemen

• Samen werken en samen ontdekken

• Jezelf mogen zijn en jezelf weer waardevol vinden

• Een plek op basis van veiligheid, eerlijkheid en openheid

• Hulp bieden die laagdrempelig is

• Gelijkwaardigheid boven alles


