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Samenvatting

Helaas	krijgen	steeds	meer	mensen	te	maken	met	eetstoornissen.	De	gevolgen	van	eetstoornis-
sen	hebben	niet	alleen	invloed	op	individueel	niveau,	maar	zien	we	ook	terug	op	maatschappe-
lijk	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,	naarmate	hij	of	zij	
meer	en	meer	belemmerd	wordt	in	zijn	of	haar	dagelijkse	bezigheden.	

We	signaleren	de	volgende	problemen:
•	 Huidige	aanpak	van	ongezond	eetgedrag	werkt	contraproductief	en	de	zorg	is	ontoerei-

kend.
•	 Grote	toename	van	obsessief	gezond	eten.	Mensen	gaan	vaak	ongemerkt	van	lijnen	rich-

ting	een	eetstoornis.
•	 Grote	belemmering	in	het	dagelijks	functioneren	met	dramatische	gevolgen	(uitval,	versla-

ving,	schulden,	depressie,	isolement	en	in	het	meest	ernstige	geval	zelfdoding)
•	 Hoge	belasting	van	de	gezondheidszorg	in	de	vorm	van	klinische	opnames	in	de	GGZ,	

tandartskosten,	huisartsbezoeken	en	zich	herhalende	ziekenhuisopnames	als	gevolg	van	
lichamelijke	aandoeningen;

•	 Spanningen	binnen	het	gezin	of	de	thuissituatie.	De	belasting	voor	naasten	is	hoog	en	kan	
leiden	tot	psychische	klachten	en	extra	zorgvragen,	dus	hogere	zorgkosten.

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	
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	ondersteuning	aan	mensen	met	eetproblematiek	in	de	regio	Zuid-
Holland.	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	workshops	en	trainingen	en	het	openstellen	van	
een	inloophuis	(het	JIJ-huis).	Ook	worden	aan	ouders,	partners	en	andere	naasten	informatie,	
ondersteuning	en	begeleiding	geboden.	Mensen	die	met	hun	eetprobleem	bij	Stichting	JIJ	te-
recht	komen	geven	aan	grote	stappen	te	maken	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	om	de	kwaliteit	van	leven	te	verhogen,	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	regu-
liere	zorg	niet	of	onvoldoende	worden	bereikt	of	geholpen.	De	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	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.

•	 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	aan-
sluiting	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.

De	volgende	mensen	weten	Stichting	JIJ	te	vinden:
•	 Mensen	met	een	(beginnend)	eetprobleem	of	een	daadwerkelijke	eetstoornis	die	(nog)	

geen	hulp	willen	of	durven	vragen,	maar	wel	behoefte	hebben	aan	voorlichting,	advies,	
contact	en	een	luisterend	oor	en/of	met	behulp	van	ondersteuning	van	ervaringsdeskundi-
gen	door	middel	van	zelfhulp	hun	eetprobleem	willen	verhelpen	en	hun	eetgedrag	willen	
veranderen;

•	 Mensen	met	een	eetstoornis	die	(nog)	niet	in	aanmerking	komen	voor	hulp	via	de	regulie-
re	zorg,	bijvoorbeeld	omdat	ze	niet	voldoen	aan	de	voorwaarden	die	een	kliniek	stelt,	zoals	
een	bepaald	gewicht	(BMI),	of	omdat	zij	naast	de	eetproblematiek	ook	andere	psychische	
klachten	(co	morbiditeit)	hebben;

•	 Mensen	die	‘uitbehandeld’	zijn;
•	 Mensen	die	op	een	vaak	lange	wachtlijst	staan	bij	een	zorginstelling;
•	 Mensen	die	na	behandeling	nazorg	nodig	hebben,	maar	dit	niet	via	de	zorginstelling	krij-

gen,	o.a.	als	gevolg	van	bezuinigingen;
•	 Mensen	met	een	eetstoornis,	waarvoor	nog	weinig	gericht	aanbod	is,	zoals	bijvoorbeeld	

mannen,	mensen	van	niet-westerse	afkomst	of	mensen	met	een	eetstoornis	waar	door	
zorginstellingen	nog	geen	aanbod	voor	is	ontwikkeld	(BED	of	‘nieuwe	eetstoornissen’	zoals	
orthorexia);

•	 De	naasten	van	mensen	met	(beginnende	of	verder	gevorderde)	eetproblematiek.	Eetpro-
blematiek	heeft	ook	voor	hen	vaak	gevolgen	voor	het	dagelijks	functioneren.	

•	 Professionals	binnen	de	reguliere	gezondheidszorg	en	professionals	in	het	algemeen	(bijv.	
jeugdprofessionals	en	welzijnswerkers).	
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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	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	langdu-
rig	beroep	op	de	reguliere	professionele	zorg.	Een	belangrijke	ontwikkeling	is	dat	Stichting	JIJ	
tegen	betaling	een	gedeelte	van	het	ketenaanbod	uitvoert	op	verzoek	van	de	reguliere	zorg-
aanbieder	Human	Concern.	Deze	samenwerking,	waarbij	de	zorgaanbieder	een	gedeelte	van	de	
begeleiding	inkoopt	bij	Stichting	JIJ,	heeft	reeds	bewezen	succesvol	te	zijn	en	dient	daarmee	als	
voorbeeld	voor	samenwerking	met	ook	andere	zorgaanbieders.	Om	een	nog	completer	keten-
aanbod	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.	

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	en	wil	zich	verder	toerusten	op	uitbreiding	van	dit	netwerk,	
bestaande	uit	de	volgende	partijen:	GGZ,	ziekenhuizen,	klinieken,	huisartsen,	tandartsen	en	
diëtisten,	de	Rotterdamse	Vraagwijzer	en	Wijkteams,	Arbodiensten,	(sport)scholen,	welzijnsor-
ganisaties	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.	Door	betere	voorlichting	en	samenwerking	met	deze	professionals	kan	een	
volledig	en	toereikend	ketenaanbod	worden	gerealiseerd.

Stichting	JIJ	is	een	vrijwilligersorganisatie	met	ruim	50	vrijwilligers.	Hun	inzet	staat	gelijk	aan	3,9	
Fte	op	jaarbasis.	Zij	worden	aangestuurd	worden	door	een	professioneel	kader.	In	totaal	komt	
het	erop	neer	dat	de	vrijwilligers	ongeveer	75%	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	(vijwilligers)werkervaringstraject	geleerd	om	hun	ervaring	kundig	in	te	zetten.	De	
vrijwilligers	zijn	dan	ook	sterk	intrinsiek	gemotiveerd	en	weten	waar	ze	over	praten.

Stichting	JIJ	streeft	de	komende	jaren	naar	een	begroting	van	ongeveer	€	225.000	in	2015	en	
€	245.000	in	de	periode	2016-2018.

De	inkomsten-	en	fondsenwerving	kenmerkt	zich	als	volgt:
•	 Aangaan	van	nieuwe	samenwerkingsrelaties	met	grote	zorg-	en	welzijnsaanbieders;
•	 In	toenemende	mate	inzetten	op	samenwerkingsverbanden	met	(fondsen	van)	zorgverze-

keraars;
•	 Blijven	inzetten	op	een	subsidiebijdrage	vanuit	de	gemeentelijke	overheid	en	waar	moge-

lijk	bouwen	aan	een	structurele	subsidierelatie	met	de	overheid;	
•	 Bouwen	aan	een	lange	termijn	relatie	met	fondsen;
•	 Voortdurend	betrekken	van	nieuwe	fondsen	bij	ons	werk;
•	 Verzorgen	van	trainingen	tegen	betaling	op	andere	instellingen.

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	kan	vergroten.	Ze	wil	meer	men-
sen	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	zelf	onderzoek	doen;	aan	andere	lopende	onderzoeken	werkt	
Stichting	JIJ	graag	mee.	Nu	al	wordt	Stichting	JIJ	vaak	benaderd	voor	advies.
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Voorwoord

Hun	eigen	ervaring	hebben	zij	omgezet	in	een	visie,	waarbij	gebruikmaking	van	ervaringsdes-
kundigheid,	laagdrempeligheid,	eigen	regie,	intrinsieke	motivatie,	persoonlijke	hulp	op	maat,	
anonimiteit	en	gelijkwaardigheid	belangrijke	uitgangspunten	waren.	Deze	uitgangspunten	zijn	
tot	op	de	dag	van	vandaag	nog	steeds	de	pijlers	waarop	Stichting	JIJ	rust	en	zij	vormen	de	basis	
van	elke	activiteit	die	Stichting	JIJ	heeft	ontwikkeld	en	in	de	toekomst	zal	ontwikkelen.

Stichting	JIJ	is	in	2010	begonnen	als	een	zelfhulpgroep.	Al	snel	groeide	het	aantal	cliënten	en	
het	aantal	vrijwilligers.	In	de	jaren	die	volgden,	breidden	de	zelfhulpgroepen	zich	uit.

In	september	2013	kreeg	Stichting	JIJ	van	Fonds	Theia	de	kans	om	met	subsidie	voor	een	be-
paalde	periode	een	eigen	JIJ-huis	te	openen,	waarin	nieuwe	activiteiten	vorm	kregen,	zoals	een	
informatie-	en	adviespunt,	inloopuren,	trainingen	en	activiteiten.	Alle	activiteiten	waren	gericht	
op	ondersteuning	van	mensen	met	een	eetstoornis	en	op	herstel.	Daarnaast	kwam	er	ook	een	
aanbod	voor	naastbetrokkenen.

Het	najaar	van	2013	en	het	jaar	2014	heeft	in	het	teken	gestaan	van	opbouw	van	de	interne	
organisatie,	om	al	deze	nieuwe	activiteiten	op	te	starten	en	in	goede	banen	te	leiden.	Daar-
naast	is	er	veel	energie	gestoken	in	het	werven	en	opleiden	van	extra	vrijwilligers.	Eind	2014	
waren	er	zo’n	55	vrijwilligers	actief	bij	Stichting	JIJ.

Er	is	in	de	achterliggende	jaren	met	elkaar	enorm	veel	werk	verzet;	er	is	veel	opgebouwd	en	
ontwikkeld	en	met	trots	mogen	we	zeggen	dat	Stichting	JIJ	een	prachtige	organisatie	is	gewor-
den	die	reeds	voor	honderden	mensen	van	grote	waarde	is	geweest.	Stichting	JIJ	is	inmiddels	
een	belangrijke	schakel	in	de	ketenzorg	voor	mensen	met	een	eetstoornis	in	Zuid-Holland	
geworden.
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De	subsidie	van	Fonds	Theia	loopt	uiterlijk	april	2016	af.	Voor	Stichting	JIJ	is	het	een	uitdaging	
om	vanaf	die	tijd	op	eigen	benen	te	kunnen	staan,	eigen	inkomsten	te	verwerven	en	nieuwe	
financiers	aan	zich	te	binden.	Daarnaast	is	een	aantal	ontwikkelingen	binnen	de	zorg	van	in-
vloed	op	de	organisatie	en	is	het	belangrijk	om	onze	positie	voor	de	komende	jaren	te	bepalen.	
Het	is	daarbij	van	groot	belang	om	een	stabiele	financiële	basis	te	kunnen	verkrijgen,	zodat	in	
de	toekomst	meer	energie	kan	uitgaan	naar	de	kern	van	de	organisatie	en	het	verbeteren	en	
ontwikkelen	van	de	kwaliteit	van	ons	aanbod.

Het	was	dus	de	hoogste	tijd	om	met	elkaar	stil	te	staan	bij	onze	missie,	visie	en	doelstellingen	
en	een	plan	te	smeden	voor	de	komende	jaren.	Dit	plan	treft	u	hierbij	aan.

Met	vriendelijke	groet,

Saskia lagerwaard
Algemeen Coördinator

In 2010 is Stichting jIj opgericht door twee ervaringsdeskundigen; Simone Storm en Saskia lagerwaard. Zij waren er van overtuigd dat de zorg voor 
mensen met een eetstoornis verbeterd kan en moet worden. Zij bruisten van de ideeën en wilden heel graag hun ervaring met een eetstoornis po-
sitief inzetten om iets voor andere mensen met soortgelijke problematiek te kunnen betekenen.



1.  Stichting jIj: Ontstaansgeschiedenis 
 en bestaansrecht

1.1 Mensen zoals jIj en ik

Stichting	JIJ	wil	bijdragen	aan	het	verhogen	van	de	kwaliteit	van	leven	van	mensen	met	eetpro-
blematiek	en	naasten	en	daarmee	bijdragen	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	een	belangrijke	aanvulling	en	versterking	op	de	reguliere	hulp	en	
biedt	ondersteuning	aan	mensen	met	eetproblematiek	in	de	regio	Zuid-Holland.	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	groepen	en	het	openstellen	
van	een	inloophuis	(het	JIJ-huis).	Ook	worden	aan	ouders,	partners	en	andere	naasten	onder-
steuning	en	begeleiding	geboden.	

Mensen	die	met	hun	eetprobleem	bij	Stichting	JIJ	terecht	komen	geven	aan	grote	stappen	te	
maken	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.		

Om	te	kunnen	zien	hoe	de	cliënten	van	Stichting	JIJ	de	hulp	en	ondersteuning	ervaren,	wordt	
hen	gevraagd	om	-desgewenst	anoniem-	een	schriftelijke	evaluatie	in	te	vullen.	En	die	evaluatie	
is	zeer	positief:	deelnemers	en	leden	beoordeelden	Stichting	JIJ	in	de	afgelopen	jaren	steeds	
met	‘goed	tot	zeer	goed’;	een	bewijs	dat	de	aanpak	van	Stichting	JIJ	werkt!	

Mensen	zoals	bovenstaande	cliënt	komen	veel	in	het	JIJ-huis,	allemaal	mensen	met	veel	talen-
ten	en	kracht	in	zich,	maar	die	veelal	worden	gehinderd	door	een	laag	zelfbeeld	en	hun	kracht	
tegen	zichzelf	inzetten.	Tot	het	moment	dat	zij	bij	het	JIJ-huis	over	de	drempel	stappen	zijn	
zij	niet	in	staat	gebleken	op	eigen	kracht	de	problemen	de	baas	te	zijn	of	worden.	Vaak	is	het	

gevolg	dat	mensen	met	eetproblematiek	op	één	of	meerdere	aspecten	van	het	dagelijks	leven	
niet	(optimaal)	functioneren.	Met	de	hulp	en	ondersteuning	van	Stichting	JIJ	lukt	hen	dat	wel,	
of	leren	zij	in	ieder	geval	hoe	zij	beter	met	hun	problematiek	om	kunnen	gaan	en	hun	kwaliteit	
van	leven	kunnen	verbeteren.

1.2 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.	Op	dit	moment	
lijden	er	naar	schatting	tussen	187.800	en	388.000	Nederlanders	aan	een	eetstoornis	en	per	
jaar	komen	daar	circa	3.400	mensen	bij	1.	Voor	de	provincie	Zuid-Holland	geldt	dat	er	ca.	
40.000	mensen	met	een	eetstoornis	(anorexia,	boulimia	of	BED)	geregistreerd	staan.	Veel	men-
sen	zoeken	echter	geen	hulp	voor	hun	eetstoornis,	zij	houden	hun	abnormale	eetgedrag	ge-
heim.	Het	werkelijke	aantal	mensen	met	een	eetstoornis	ligt	daarom	vele	malen	hoger.	Geschat	
wordt	dat	dit	aantal	in	Zuid-Holland	kan	oplopen	tot	meer	dan	115.000	mensen.	Hierbij	is	nog	
geen	rekening	gehouden	met	het	feit	dat	ook	op	de	ouders,	overige	gezinsleden	en	een	eventu-
ele	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,	danwel	vanwege	de	sterk	gegroeide	obesi-
tas	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	een	‘Actiepun-
tenplan	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.

1.2.1 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	25%	van	de	jonge-
ren	te	maken	met	overgewicht	en	in	sommige	wijken	loopt	dit	percentage	zelfs	op	tot	38%	2. 
Wat	betreft	eetstoornissen	scoort	Rotterdam	hoog.	Boulimia	nervosa	komt	in	verstedelijkte	
gebieden	zelfs	vijf	keer	zo	vaak	voor	dan	op	het	platteland	3.	Dit	betekent	dat	bijna	6%	van	de	
Rotterdamse	vrouwen	aan	een	eetstoornis	lijdt.	

Voor	Rotterdam	gelden	op	het	gebied	van	eetstoornissen	de	volgende	aantallen:

 Tabel	1 Aantal inwoners in Rotterdam en daarvan vrouwen 4

Totaal aantal inwoners 2014 Totaal aantal vrouwen 2014
616.319 314.323

1 http://www.buropuur.nl/alles-over-eetstoornissen/vraag-a-antwoord/100-hoeveel-mensen-hebben-een-eetstoornis.html geraadpleegd op 25-03-2014

2 Projectplan Rotterdam Boxing 2014

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

4 http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/onderzoek/gezondheid-in-kaart.html geraadpleegd 25-03-2014

“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. Nu heeft één 
van mijn drie dochters helaas ook een eetstoornis ontwikkeld. En nu bevind ik mij 
aan de andere zijde van het verhaal. Ook daarin heeft de stichting mij uitstekend 
begeleid. Opnieuw gewoon door er te zijn, te luisteren en daar waar gevraagd te 
adviseren. Juist omdat iedereen weet hoe het voelt, omdat er alleen maar erva-
ringsdeskundigen werkzaam zijn,  open je je sneller en gemakkelijker. Stichting JIJ is 
goud waard, ik hoop dat ze een lang leven gegeven is; wat zijn ze hard nodig!”

7



eetstoornis percentage aantal

Anorexia	Nervosa 1,6% 4.903
Boulimia	Nervosa 1,7% 5.469
BED 3,0% 9.430
Eetbuien 5,0% 15.590

Totaal 5 5,78% 18.168

Tabel	2	De eetstoornissen opgedeeld naar percentages en aantallen 6

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.	Vanwege	dit	taboe	en	gebrek	aan	kennis	rondom	eetproblematiek	bij	mannen,	
wordt	aan	deze	doelgroep	tot	nog	toe	niet	veel	aandacht	besteed.	Dit	zal	voor	Stichting	JIJ	een	
focusgroep	worden	in	de	komende	jaren.	Geschat	wordt	dus	dat	de	totale	doelgroep,	inclusief	
mannen,	nog	een	stuk	hoger	ligt	dan	bovenstaande	cijfers.	

1.2.2 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	werkwijze	vaak	juist	eetproble-
men,	eetstoornissen	en	gevoelens	van	minderwaardigheid	in	de	hand	kan	werken.	Bij	de	strijd	
tegen	overgewicht	(obesitas	en	morbide	obesitas)	wordt	de	focus	teveel	gelegd	op	het	ge-
wicht	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	slankheidsnormen	7	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	zaken	negatief	beïnvloed:	dikke	kinderen	worden	al	snel	
gepest,	jongvolwassenen	kopen	ongezonde	lightproducten,	geven	hun	geld	uit	aan	onge-
zonde	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.	

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:	van	24%	in	2004	naar	44%	

in	2008.	Voor	de	meisjes	tussen	de	12	en	18	jaar	geldt	dat	80%	met	regelmaat	‘aan	de	lijn’	
doet;

•	 Slechts	een	derde	van	de	mensen	die	wil	afvallen	kiest	voor	een	combinatie	van	voeding	
en	beweging,	terwijl	daar	de	focus	zou	moeten	liggen;

•	 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,	diabe-
tes	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.	

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

1.2.3 Van lijnen naar een eetstoornis 

“Anorexia Nervosa kent het hoogste sterftecijfer van alle psychische stoornissen”

Uit	onderzoek	blijkt	dat	het	lijnen	steeds	vaker	wordt	vervangen	door	obsessief	gezond	eten8. 
Een	eetstoornis	ligt	dan	op	de	loer.	Gedrag	varieert	van	ongezond	lijnen,	overmatig	sporten,	
laxeren,	overgeven,	een	zeer	negatief	zelfbeeld	tot	aan	obsessief	letten	op	je	eetpatroon.	In	de	
praktijk	komt	dit	als	volgt	tot	uiting:
•	 1	op	de	5	tienermeisjes	is	obsessief	bezig	met	lijnen;
•	 21,5%	schiet	in	de	stress	als	zij	niet	genoeg	gevarieerde	of	waardevolle	voedingsstoffen	

binnen		krijgt;
•	 25%	gaat	niet	op	vakantie	omdat	zij	dan	niet	in	staat	is	om	gezond	te	kunnen	eten;
•	 18,5%	gaat	liever	niet	naar	een	feestje	omdat	ze	niet	iets	ongezonds	opgedrongen	willen	

krijgen;
•	 67,2%	van	de	meisjes	kan	haar	lichaam	niet	accepteren	zoals	het	is	en	stapt	daarom	over	

op	een	ander	voedingspatroon.	

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	onder-
nomen	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	

8

5 Totaal van alle stoornissen is geen optelsom van bovengenoemde stoornissen, aangezien stoornissen vaak tegelijkertijd bij een dezelfde persoon voorkomen.

6 Gegevens afkomstig uit een document van de Vlaamse Minister van Welzijn 2012. Gebaseerd op cijfers voor de gehele Nederlandse bevolking, vermenigvul-

digd met twee voor de leeftijdsgroep tussen 18 en 29 jaar (schatting volgens ditzelfde document: docs.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/SM).



gevolg	(bijvoorbeeld	drie	keer	per	dag	grote	hoeveelheden	eten	moeten	kopen	om	te	
voldoen	aan	de	dwang	tot	het	hebben	van	eetbuien).

•	 Toevlucht	zoeken	in	andere	‘verslavingen’,	zoals	o.a.	drugsverslavingen,	met	schulden	als	
gevolg;

•	 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	ge-
voelens	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	eetstoornis 10.

13	jaar,	op	deze	wijze	in	een	eetstoornis	‘gerold’	zonder	dat	ze	zich	er	zelf	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	ge-
voelig	en	mede	als	gevolg	daarvan	voelen	zij	de	nood	van	anderen	sterker	dan	gemiddeld.	Vaak	
cijferen	zij	zich	weg.	Mensen	met	eetproblematiek	hebben	soms	minder	goed	ontwikkelde	so-
ciale	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.

Naasten,	zoals	vrienden	en	familie,	kunnen	soms	een	negatieve	invloed	hebben	op	het	ont-
staan	en	verergeren	van	de	problemen.	Zo	kunnen	zij	een	negatief	voorbeeld	geven,	door	
bijvoorbeeld	zelf	altijd	obsessief	bezig	te	zijn	met	gewicht.	Ook	kunnen	er	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	eetpro-
blematiek	om	kunnen	gaan.	Ook	zij	ondervinden	vaak	een	zware	last,	waardoor	ook	bij	hen	een	
disbalans	ontstaat	tussen	draaglast	en	draagkracht.

 

1.2.4 Belemmering bij het dagelijks functioneren 

Het	lichaam	krijgt	veel	te	verduren	wanneer	iemand	een	eetstoornis	heeft,	waardoor	er	‘kwaal-
tjes’	kunnen	ontstaan.	Ook	belangrijke	(orgaan)functies	kunnen	uitvallen.	In	sommige	geval-
len	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	dwang,	somberheid,	
bewustzijnsverandering	en	denkstoornissen,	waardoor	mensen	niet	meer	goed	functioneren.	
Er	ontstaat	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	men-
sen	met	eetstoornissen	ooit	in	het	leven	hulp	heeft	gehad	voor	hun	psychische	problemen	9. 

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

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

1.2.5 Gevolgen

Eetproblematiek	en	een	negatief	zelfbeeld	kunnen	een	bron	zijn	van	het	afglijden	in	de	maat-
schappij.	Te	denken	valt	aan:
•	 Het	stoppen	met	school,	vanwege	de	overtuiging	dat	iemand	het	niet	kan,	vanwege	licha-

melijke	klachten	als	gevolg	van	de	eetstoornis	of	vanwege	het	verslavende	aspect	van	de	
eetstoornis;	

•	 Het	moeten	voldoen	aan	het	dwangmatige	aspect	van	de	eetstoornis,	met	schulden	als	

“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.”

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	voorzie-
ningen	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.	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,	depressivi-
teit-klachten,	nekpijnklachten,	buikklachten),	etc.;

•	 Vaak	ontstaat	er	door	de	situatie	spanning	binnen	het	gezin	of	de	thuissituatie.	De	belas-
ting	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	(‘blijven	zitten’	op	school	of	niet	meer	naar	school	willen	of	
kunnen,	omdat	de	eetstoornis	de	gedachten	beheerst	en	een	negatief	effect	heeft	op	het	
leervermogen	of	omdat	de	persoon	met	een	eetstoornis	vanwege	lichamelijke	klachten	
niet	naar	school	kan).	

•	 Sommige	mensen	krijgen	te	maken	met	financiële	problemen,	o.a.	als	gevolg	van	(blijven-
de)	arbeidsongeschiktheid.	Zo	ontving	volgens	Trimbos	in	2002	nog	1	op	de	6	mensen	met	
anorexia	een	arbeidsongeschiktheidsuitkering	(WAO	of	WAJONG);

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	Nederland	geschat	op	2000	11.	In	de	VS	en	Duitsland	
zijn	de	kosten	per	patiënt	berekend	op	€6.000	tot	€13.000	per	jaar 12.

10 http://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_eetstoornissen/Eetstoornissen_en_sterfte
11 http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/anorexia-nervosa/gevolgen

12 http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid//anorexia-nervosa/gevolgen geraadpleegd op 25-03-2014
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1.2.6 Zorg is ontoereikend

De	drempel	om	hulp	te	zoeken	is	zeer	hoog.	Veel	mensen	schamen	zich	en	houden	hun	eet-
stoornis	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	huis-
arts	herkend.	Voor	anorexia	nervosa	is	het	herkenningspercentage	40%	13	.	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	heeft.14 

In	tabel	3	is	te	zien	hoe	weinig	eetstoornissen	worden	herkend	en	erkend	door	huisartsen:		

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.15	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.	

“Hoe het kan dat vele instanties niet konden bereiken dat er verbetering op-
trad, 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 ont-
brak 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.”

aantal gevallen 
per zorgniveau

anorexia nervosa 
(per 100.000)

Boulimia nervosa 
(per 100.000)

 in de totale bevolking 370 1500
 herkend door de huisarts 160 170
 in behandeling in de GGZ 127 87

Tabel	3	Aantal gevallen per zorgniveau voor anorexia nervosa en boulimia nervosa.

13 http://buropuur.nl/bent-u-professional/deskundigheidsbevordering-eetstoornissen/572-huisarts-wat-te-doen-bij-vermoedens-van-een-eetstoornis.html 

geraadpleegd op 25-03-2014

14 http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/boulimia-nervosa/verloop geraadpleegd op 25-03-2014

15 http://buropuur.nl/alles-over-eetstoornissen/wetenschap-a-onderzoek/65-25-jaar-behandeling-eetstoornissen.html geraadpleegd op 25-03-2014
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1.3 Waardering en bestaansrecht

De	zorg	van	Stichting	JIJ	biedt	een	aanvulling	en	versterking	op	de	reguliere	professionele	hulp,	
voornamelijk	in	het	voor-	en	na-traject	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	klop-
pen.	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.	

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	
Human	Concern,	waarbij	de	zorgaanbieder	een	gedeelte	van	de	begeleiding	inkoopt	bij	Stich-
ting	JIJ,	heeft	reeds	bewezen	succesvol	te	zijn	en	dient	daarmee	als	voorbeeld	voor	samenwer-
king	met	ook	andere	zorgaanbieders.	Op	dit	moment	is	Stichting	JIJ	daar	o.a.	over	in	gesprek	
met	zorgaanbieder	PsyQ.

“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 ie-
mand 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.  

Ik leerde de vrijwilligers kennen die mij begrepen en mij accepteerden 
om wie ik ben. De eetmomenten waren spannend, maar ook hierin 
voelde ik me gesteund, het ging alweer stukken beter. Uiteindelijk ben ik 
lid geworden van het JIJ-huis en werd ik zelf vrijwilliger. Ik combineerde 
de werkzaamheden bij Stichting JIJ en het inloophuis, waar ik de struc-
tuur kon handhaven met de eetmomenten, ik leerde open te praten over 
wat er in mij omging. Ik leerde dat ik niet alleen was, met ontzettend 
lieve en warme mensen om mij heen. Ik leerde dat een terugval niet erg 
was, maar dat ik er sterker uit zou komen. Dit heb ik gelukkig allemaal 
mogen ervaren. De periodes dat ik een terugval kreeg werd ik opgevan-
gen. Ik kon in gesprek gaan met een ervaringsdeskundige.”

“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

Veel	van	het	succes	van	Stichting	JIJ	is	terug	te	voeren	op	de	zachte	relatiegerichte	benadering	
die	zij	sinds	de	start	van	5	jaar	geleden	als	basis	uitgangspunt	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	er	een	voedingsbodem	voor	
het	aangaan	en	waar	mogelijk	oplossen	van	de	problemen.	
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2.  Stichting jIj en beleidsontwikkelingen 
 binnen de overheid 

De	zorgsector	is	momenteel	aan	veel	veranderingen	onderhevig.	De	effecten	van	deze	verande-
ringen	hebben	ook	hun	weerslag	op	de	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.	De	informatie	hieronder	is	afkomstig	van	diverse	internet-
sites	die	berichtten	over	de	WMO	en	Welzijn	Nieuwe	Stijl.

2.1 recente beleidsontwikkelingen bij de overheid

Stichting	JIJ	zet	zich	hierbij	in	door	mogelijke	belemmeringen	weg	te	nemen	en	zich	sterk	te	
richten	op	het	stimuleren	en	faciliteren	van	informele	(zorg)netwerken.

De	in	2007	in	werking	getreden	WMO	(de	Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning)	draagt	ook	
duidelijk	deze	visie	in	zich.	Het	in	2010	geïntroduceerde	stimuleringsprogramma	‘Welzijn	
Nieuwe	Stijl’,	gaat	vervolgens	verder	op	deze	ingeslagen	weg,	waarbij	er	ook	aandacht	is	voor	
vernieuwing	op	professioneel	vlak	binnen	de	welzijnssector.	Met	het	decentraliseren	van	de	
zorg	per	1	januari	2015	vinden	er	opnieuw	grote	veranderingen	plaats.	De	verruiming	van	de	
zorgtaken	voor	de	gemeente	vindt	zijn	beslag	binnen	de	Nieuwe	WMO.	Hier	zijn	de	nieuwe	
taken	van	gemeenten	aangaande	ondersteuning	en	zorg	aan	burgers	vastgelegd.	

Stichting	JIJ	ziet	in	de	kern	het	belang	van	de	WMO	en	Welzijn	Nieuwe	Stijl	in	en	handelt	hier	
ook	naar.	Deze	ontwikkelingen	binnen	de	zorg	past	Stichting	JIJ	vanaf	haar	oprichting	op	eigen	
wijze	reeds	toe	binnen	haar	werkzaamheden	en	organisatieontwikkeling.	In	de	volgende	para-
grafen	vindt	u	terug	op	welke	manieren	wij	hier	vorm	aan	geven.

2.2 WMO en Stichting jIj

Binnen	de	WMO	staat	“het	meedoen”	van	burgers	centraal.	De	uitvoering	van	de	wet	dient	
er	voor	te	zorgen	dat	mensen	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen	en	kunnen	
meedoen	binnen	de	maatschappij,	waar	mogelijk	met	hulp	van	familie,	vrienden	of	bekenden.	
Waar	hulp	ontbreekt,	vindt	deze	ondersteuning	vanuit	de	gemeente	plaats.	Dit	door	de	onder-
steuning	van	onder	meer	vrijwilligers	en	mantelzorgers	in	het	kunnen	verlenen	van	aanvullende	
zorg.	Daarnaast	voorziet	de	WMO	bijvoorbeeld	ook	in	hulp	bij	het	huishouden	en	de	informa-
tievoorziening	naar	burgers	toe	over	de	mogelijkheden	van	ondersteuning.	

De	belangrijkste	elementen	van	de	WMO	zijn:
•	 In	de	wet	is	geregeld	dat	hulpbehoevenden	m.b.t.	het	dagelijks	leven	ondersteuning	

daarbij	krijgen.	Hierin	zijn	hulp	in	het	huishouden,	maar	ook	materiële	voorzieningen	als	
woningaanpassing	en	mobiliteit	bevorderende	hulpmiddelen	(bijv.	een	rolstoel)	opgeno-
men.

•	 De	wet	voorziet	in	het	ondersteunen	van	mensen	die	zich	op	hun	beurt	inzetten	voor	hun	

medemens	of	leefomgeving.	Het	betreft	hier	de	mantelzorgers	en	vrijwilligers.
•	 Vanuit	de	wet	vindt	een	stimulans	plaats	aangaande	het	vergroten	van	de	onderlinge	be-

trokkenheid	tot	elkaar	binnen	de	directe	woon-	en	leefomgeving
•	 De	wet	kent	een	preventieve	werking	en	is	gericht	op	het	voorkomen	van	meer	intensieve	

vormen	van	hulp	aan	mensen	in	de	toekomst.	Voorbeelden	zijn	gelegen	in	het	voorkomen	
dat	mensen	in	een	isolement	geraken	of	met	het	bieden	van	opvoedingsondersteuning	
mogelijk	toekomstige	problemen	voorkomen	of	beperken.

Op	alle	elementen	speelt	Stichting	JIJ	in	meer	of	mindere	mate	op	in,	met	de	nadruk	op	de	
preventietaak	en	de	mantelzorgers	en	vrijwilligers.	

In	principe	is	de	WMO	bedoeld	voor	iedereen	en	biedt	dus	zowel	mogelijke	ondersteuning	aan	
mensen	met	een	lichamelijke	beperking	vanwege	ouderdom,	gehandicapten,	mensen	met	een	
psychsociaal	probleem,	mensen	met	een	chronisch	psychisch	probleem,	maar	ook	aan	gezonde	
mensen	of	aan	ouders	die	moeilijkheden	ervaren	in	het	opvoeden	van	hun	kinderen.	Ook	zijn	
er	mogelijkheden	voor	mensen	die	(tijdelijk)	minder	goed	voor	zichzelf	kunnen	zorgen.	Hieron-
der	verstaan	wij	bijvoorbeeld	mensen	die	maatschappelijk	opvang	nodig	hebben,	bij	wie	sprake	
is	van	situaties	ressorterend	onder	huiselijk	geweld	of	mensen	met	verslavingsproblematiek	
(waaronder	ook	eetstoornissen	kunnen	worden	gerekend).	

Hierdoor	ontstaat	er	met	de	WMO	meer	samenhang	in	het	ondersteunen	van	burgers.	De	
WMO	zet	er	toe	aan	dat	het	vergroten	van	de	leefbaarheid	binnen	straten	en	wijken	een	
verantwoordelijkheid	is	van	de	gemeente.	Door	vergroting	van	leefbaarheid	een	kerntaak	van	
de	gemeente	te	maken,	werk	je	hiermee	ook	aan	een	groter	gevoel	van	betrokkenheid	vanuit	
burgers	tot	elkaar	en	tot	hun	omgeving.	Deze	betrokkenheid	komt	ook	tot	stand	doordat	de	
noodzaak	tot	het	maken	van	contact	groter	wordt.	Vanuit	contact	en	het	elkaar	beter	leren	ken-
nen,	zijn	mensen	in	zijn	algemeenheid	sterker	geneigd	elkaar	te	helpen	of	samen	iets	te	gaan	
ondernemen. 

De	gemeente	heeft	hiervoor	dan	ook	WMO-loketten	ingericht	waar	men	desgewenst	terecht	
kan	voor	advies,	hulp	en	ondersteuning.	Met	specifieke	hulpvragen	gericht	op	zorg	en	onder-
steuning	bekijkt	een	deskundige	of	de	betreffende	burger	hiervoor	in	aanmerking	komt.	Het	
beleid	van	een	gemeente	voortvloeiend	uit	de	WMO	komt	overigens	niet	eenzijdig	tot	stand.	
Bij	de	ontwikkeling	van	beleid	betrekt	de	gemeente	haar	burgers	en	kunnen	zij	ook	controleren	
of	de	gemeente	het	beleid	op	specifieke	terreinen,	zoals	hulp	in	de	huishouding,	naar	behoren	
uitvoert.	Bij	ontevredenheid	vormt	de	gemeenteraad	de	plek	om	dit	bespreekbaar	te	maken	
om	tot	beter	beleid	te	komen.
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Binnen	de	WMO	zijn	9	prestatievelden	opgenomen,	te	weten:

1.	Het	bevorderen	van	de	leefbaarheid	en	sociale	samenhang	in	dorpen,	wijken	en	buurten.	
2.	Het	preventief	ondersteunen	van	jeugdigen	die	problemen	ervaren	bij	het	opgroeien	en	
ouders	die	opvoedproblemen	ervaren.
3.	Het	geven	van	informatie,	advies	en	cliëntondersteuning.
4.	Het	ondersteunen	van	mantelzorgers	en	vrijwilligers.
5.	Bevorderen	dat	mensen	met	een	beperking	of	een	chronisch	psychisch	probleem	en	mensen	
met	een	psychosociaal	probleem	deelnemen	aan	het	maatschappelijk	verkeer	en	zelfstandig	
functioneren.
6.	Het	verlenen	van	voorzieningen	aan	mensen	met	een	beperking	of	een	chronisch	psychisch	
probleem	en	mensen	met	een	psychosociaal	probleem	om	hun	zelfstandig	functioneren	of	hun	
deelname	aan	het	maatschappelijke	verkeer	te	behouden.
7.	Het	bieden	van	maatschappelijke	opvang,	waaronder	opvang	aan	vrouwen.
8.	Het	bevorderen	van	de	openbare	geestelijke	gezondheidszorg,	met	uitzondering	van	psycho-
sociale	hulp	bij	rampen.
9.	Het	bevorderen	van	verslavingsbeleid.

Met	haar	activiteiten	levert	Stichting	JIJ	inspanning	ten	aanzien	van	de	prestatievelden	2,	3,	4,	
5,	6,	8	en	9.	

Binnen	Rotterdam	zijn	de	volgende	2	hoofddoelen	geformuleerd	m.b.t.	de	WMO:
•	 Het	versterken	van	de	zelfredzaamheid	van	mensen
•	 Het	stimuleren	van	informele	(zorg)netwerken	

In	deze	doelstellingen	kan	Stichting	JIJ	zich	heel	goed	vinden.	Zij	draagt	dan	ook	bij	aan	de	
verwezenlijking	daarvan.	Door	mensen	te	ondersteunen	bij	wie	sprake	is	van	eetproblematiek	
en	die	zich	vaak	in	een	benarde	situatie	bevinden,	werken	wij	aan	een	verbeterde	zelfredzaam-
heid.	Door	middel	van	de	inzet	van	vrijwillige	ervaringsdeskundigen	werken	wij	samen	met	
deze	mensen	aan	de	erkenning	van	het	probleem,	hetgeen	de	basis	vormt	om	vervolgens	naar	
verbeteringen	in	hun	situatie	toe	te	werken.	De	activiteiten	van	het	JIJ-huis	dragen	bij	aan	het	
herstel	van	cliënten,	terwijl		de	nazorg	van	belang	is	bij	het	voorkomen	van	uitval.	Dit	maakt	het	
voor	hen	uiteindelijk	weer	mogelijk	maatschappelijk	en	sociaal	te	kunnen	functioneren.	In	het	
JIJ-huis	kunnen	mensen	met	soortgelijke	problemen	bovendien	met	elkaar	in	contact	komen,	
waarbij	er	groepsbegeleiding	plaats	vindt,	men	met	elkaar	activiteiten	onderneemt	en	tot	
zelfhulpgroepen	komt:	informele	netwerken	waarbinnen	gelijkgestemden	elkaar	ontmoeten	en	
ondersteunen	in	het	aanpakken	van	een	gedeeld	probleem.

2.3 Welzijn nieuwe Stijl en Stichting jIj

In	de	afgelopen	jaren	zijn	er	belangrijke	hervormingen	doorgevoerd	aangaande	zorg	en	welzijn.	
De	overheid	was	genoodzaakt	op	grootschalige	wijze	bezuinigingen	door	te	voeren,	waarbij	het	
wel	van	belang	was	nog	steeds	een	goed	basisniveau	aan	zorg	en	welzijn	voor	alle	burgers	te	
kunnen	bieden.	De	hierdoor	ontstane	versobering	vergde	met	in	achtneming	van	de	gewenste	
basiskwaliteit	een	nieuwe	aanpak.	Deze	is	zowel	landelijk	als	stedelijk	terug	te	vinden.	Daarbij	
is	de	ingezette	versobering	momenteel	nog	niet	ten	einde	gekomen.	De	oplossingen	worden	
gezien	in	het	maken	van	een	efficiëntieslag.	Met	het	grotendeels	verplaatsen	van	centraal	geor-
ganiseerde	zorg	naar	gemeentelijk	georganiseerde	zorg	ontstaat	er	ook	ruimte	om	na	te	denken	

over	hoe	je	zo	goed	mogelijk	met	minder	financiële	middelen	toch	goede	zorg	kunt	verlenen.	

Deze	nieuwe	denkrichtingen	zijn	vertaald	naar	het	uitvoeringsprogramma	“Welzijn	Nieuwe	
Stijl”.	Hiervoor	schetste	Jos	van	der	Lans	in	mei	2011	al	de	contouren	en	verwoordde	de	
nieuwe	welzijnswerker	passend	bij	dit	nieuwe	beleid	in:	van	garagehouder	naar	wegenwacht	
16.	Hetgeen	neerkomt	op	het	op	zoek	gaan	naar	mensen	die	hulp	nodig	en	hen	weer	op	weg	te	
helpen.	

16 Jos van der Lans (cultuurpsycholoog, publicist) in interview met Carolien Stam, 27 mei 2011: http://www.youtube.com/watch?v=mLIvgEeEqCM

2.3.1 De acht bakens van Welzijn nieuwe Stijl

Het	speerpunt	van	Welzijn	Nieuwe	Stijl	richt	zich	op	het	tot	stand	brengen	van	meer	over-
eenstemming	tussen	gemeenten,	instellingen	en	burgers.	De	gemeenten	kennen	daarbij	een	
aansturende	rol	naar	meer	professionaliteit	en	grotere	effectiviteit.	Om	richting	te	geven	aan	
de	wijze	waarop	de	omslag	naar	het	werken	volgens	Welzijn	Nieuwe	stijl	gemaakt	kan	worden	
zijn	er	8	bakens	geformuleerd.	Deze	bakens	dienen	als	houvast	voor	zowel	de	welzijnsorga-
nisaties	als	de	gemeenten.	Het	betreft	hier	geen	handleiding	waarin	alles	tot	in	detail	staat	
uitgeschreven.	Het	is	aan	de	verschillende	gemeenten	en	de	daar	werkzame	organisaties	om	
daar	een	goede	invulling	aan	te	geven	en	aan	te	laten	sluiten	op	de	cultuur	en	de	behoefte	van	
de	betreffende	gemeente.	De	handvatten	die	genoemd	zijn	als	onderdeel	voor	het	ontwikkelen	
van	Welzijn	Nieuwe	Stijl	zijn:

1.	 Richt	je	op	de	vraag	achter	de	vraag
2. Baseer	je	op	de	eigen	kracht	van	de	burger
3.	 Ga	er	direct	op	af
4.	 Kom	tot	een	optimale	verhouding	tussen	formeel	en	informeel
5.	 Hanteer	een	doordachte	balans	m.b.t.	collectief	en	individueel
6.	 Werk	integraal
7.	 Maak	het	niet	vrijblijvend,	maar	resultaatgericht
8.	 Baseer	je	op	de	nodige	ruimte	voor	de	professional



2.4  De nieuwe WMO en Stichting jIj 

De	per	1	januari	2015	ingetreden	decentralisatie	van	de	zorg	is	voor	iedereen	duidelijk	zicht-
baar	en	kent	op	vele	niveaus	grote	veranderingen.	Binnen	de	gemeente	is	het	aantal	zorgtaken	
op	een	groot	aantal	terreinen	toegenomen.	In	de	Nieuwe	WMO	is	vastgelegd	wat	de	nieuwe	
taken	van	gemeenten	zijn	op	het	terrein	van	ondersteuning	en	zorg	aan	burgers.	

2.4.1 Herstructurering van zorg binnen de nieuwe WMO  

Het	effect	van	de	herstructurering	zal	zijn	dat	de	gemeenten	nu	te	maken	gaan	krijgen	met	voor	
hen	nieuwe	doelgroepen,	die	van	oudsher	niet	gewend	zijn	voor	ondersteuning	op	diverse	ter-
reinen	aan	te	kloppen	bij	de	gemeente.	Voor	gemeenten	bestaat	er	nu	een	compensatieplicht.	
Het	voormalige	recht	op	zorg	en	ondersteuning	komt	hiermee	te	vervallen.	De	budgetten	
die	de	gemeenten	vervolgens	tot	hun	beschikking	krijgen,	vallen	daarnaast	ook	lager	uit.	Het	
budget	voor	de	extramurale	begeleiding	neemt	met	25%	af.	Het	gevolg	hiervan	is	dat	gemeen-
ten	hun	uitgangspunten	nader	onder	de	loep	dienden	te	nemen.	Dit	leidde	in	Rotterdam	al	
tot	nieuwe	afspraken	met	aanbieders	en	maatschappelijke	organisaties,	veelal	opgenomen	in	
aanbestedingen.	

De	tendens	is	dat	er	per	gebied	één	Welzijnsaanbieder	is.	Daarmee	wint	de	gemeente	dat	ze	
voor	een	vast	bedrag	zorg	inkoopt	die	anderen	gaan	bieden	tegen	de	normen	die	de	gemeente	
hen	meegeeft.	Ze	is	dan	ook	voor	een	deel	verlost	van	subsidieaanvragen	en	contacten	met	
kleinere	partijen,	want	die	moeten	nu	meestal	zaken	doen	met	de	zorgleverancier	of	ze	moeten	
andere	aanvullende	financiers	vinden	of	ze	houden	op	te	bestaan.	Voor	de	overheid	past	dit	
dus	goed	in	de	bezuinigingsopgave	voor	de	komende	jaren.	Gelukkig	is	de	gemeente	overtuigd	
van	het	belang	voor	de	stad	Rotterdam	van	Stichting	JIJ.	Er	is	dan	ook	door	de	gemeente	toege-
zegd	dat	de	huidige	subsidie	structureel	wordt	behouden	en	dat	er	zelfs	wordt	onderzocht	of	
een	uitbreiding	van	de	subsidie	in	de	toekomst	tot	de	mogelijkheden	behoort.

Voor	de	afnemers	hebben	de	veranderingen	tot	gevolg	dat	de	zorg	thuis	versoberde	of	zelfs	
helemaal	wegviel.	Zij	kunnen	alleen	terugvallen	op	het	al	bestaande	welzijnsaanbod.	In	Rot-
terdam	is	dit	georganiseerd	binnen	de	Vraagwijzers	en	Wijkteams.	De	Vraagwijzer	vormt	nu	het	
eerste	loket	voor	zorg,	welzijn	en	ondersteuning	in	ieder	gebied	van	de	stad.	Medewerkers	van	
de	Vraagwijzer	werken	in	de	praktijk	nauw	samen	met	de	Wijkteams.	Dit	werkt	vervolgens	als	
volgt.

In kaart brengen van de situatie
Er	vindt	een	screen	plaats	waarbij	wordt	gekeken	naar	de	volgende	punten:
-	 Wat	kunnen	mensen	zelf?	
-	 Wat	kan	een	familielid	of	een	vrijwilliger	doen?	
-	 Zijn	er	voorzieningen	in	de	buurt?	

Ondersteuning door het Wijkteam
Wanneer	er	geen	directe	oplossing	voor	handen	is,	beschikt	het	Wijkteam	over	de	mogelijk-
heden	voor	kortere	tijd	ondersteuning	te	bieden.	Hier	is	een	maximale	tijdsinvestering	van	6	
maanden	aan	verbonden	waarbij	huishoudelijke	ondersteuning	is	uitgesloten.	Hiervoor	is	na-
melijk	geen	indicatie	voor	zorg	en	ondersteuning	nodig.	Voor	de	ondersteuning	die	wel	vanuit	
het	Wijkteam	geboden	kan	worden,	stelt	een	medewerker	van	het	Wijkteam	samen	met	de	

hulpvrager	een	zogeheten	ondersteuningsplan	op	met	afspraken	over	de	te	bieden	hulp.	Wan-
neer	het	om	een	eetstoornis	gaat	komt	hier	Stichting	JIJ	om	de	hoek	kijken.

Ondersteunen bij aanvragen indicatie
In	het	voorkomende	geval	dat	het	Wijkteam	de	ondersteuning	niet	kan	bieden,	terwijl	deze	
zichtbaar	nodig	is,	gaat	men	over	tot	het	aanvragen	van	een	indicatie.	Deze	indicatie	zorgt	er	
voor	dat	de	benodigde	ondersteuning	door	een	zorgaanbieder	geboden	kan	worden.	Het	vast-
stellen	van	een	indicatie	gebeurt	door	de	gemeente.	Met	de	indicatievaststelling	wordt	bepaald	
welke	zorg	iemand	nodig	heeft	en	welke	resultaten	er	met	de	ondersteuning	bereikt	dienen	te	
worden.	De	zorgaanbieder	maakt	daar	samen	met	de	cliënt	afspraken	over.	

Vanaf	2015	heeft	iedere	Rotterdamse	wijk	zijn	eigen	Wijkteam.	De	grootte	van	een	Wijkteam	
wordt	bepaald	aan	de	hand	van	een	aantal	indicatoren.	De	grootte	van	de	wijk,	het	aantal	
inwoners,	de	voorkomende	problematiek	en	cijfers	m.b.t.	tot	reeds	verleende	zorg	en	hulp	zijn	
hierbij	leidend.		

Voor	Stichting	JIJ	is	het	wenselijk	om	met	de	Vraagwjzer	en	de	Wijkteams	in	contact	te	zijn	en	
blijven	om	hen	op	de	hoogte	te	brengen	en	houden	van	wat	Stichting	JIJ	doet.	Aanvankelijk	
steken	wij	er	op	in	om	de	grotere	Wijkteams	te	benaderen,	aangezien	zij	in	de	grotere	gebie-
den	werken	met	een	groter	inwoneraantal.	Wanneer	de	leden	van	de	Wijkteams	ons	specifieke	
aanbod	kennen,	is	het	voor	hen	eenvoudiger	om	potentiële	mensen	in	hun	gebied	met	een	
eetprobleem	bij	ons	aan	te	melden.	Zij	hoeven	dan	niet	zelf	op	zoek	naar	passende	zorg	voor	
de	betreffende	personen.	
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3. Doelgroep

De	praktijk	van	de	afgelopen	jaren	heeft	laten	zien	dat	vooral	onderstaande	groepen	aanslui-
ting	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.	

3.1 Mensen met eetproblematiek

Stichting	JIJ	richt	zich	in	eerste	instantie	op	mensen	met	eetproblematiek	(vaak	ontstaan	door	
psychische	oorzaak).	Eetproblematiek	kan	in	verschillende	vormen	tot	uiting	komen.	De	meest	
voorkomende	eetproblemen	zijn	eetbuien,	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	Stich-
ting	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	lotgenoten	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.	Cliënten	
die	bij	ons	aankloppen	hebben	vaak	weinig	zelfvertrouwen:	zij	hebben	een	negatief	zelfbeeld	
en	een	enorm	gebrek	aan	eigenwaarde.	Cliënten	zijn	vaak	erg	onzeker.	In	veel	gevallen	komt	
dat	doordat	zij	te	perfectionistisch	zijn	en	onrealistisch	hoge	doelen	stellen	aan	zichzelf.	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	eet-
problematiek	zich	steeds	verder	terug.	Veel	van	hen	hebben	geen	dagbesteding	meer	en	raken	
steeds	verder	geïsoleerd.

Meer	specifiek	weten	de	volgende	mensen	Stichting	JIJ	in	het	algemeen	te	vinden:
•	 Mensen	met	een	eetstoornis	die	(nog)	geen	hulp	willen	of	durven	vragen,	maar	wel	be-

hoefte	hebben	aan	contact	en	een	luisterend	oor	(zonder	in	therapie	te	gaan);
•	 Mensen	met	een	eetstoornis	die	niet	in	aanmerking	komen	voor	hulp	via	de	reguliere	

zorg,	bijvoorbeeld	omdat	ze	niet	voldoen	aan	de	voorwaarden	die	een	kliniek	stelt,	zoals	
een	bepaald	gewicht	(BMI),	of	omdat	zij	naast	de	eetproblematiek	ook	andere	psychische	
klachten	(co	morbiditeit)	hebben;

•	 Mensen	die	‘uitbehandeld’	zijn;
•	 Mensen	die	op	een	vaak	lange	wachtlijst	staan	bij	een	zorginstelling;
•	 Mensen	die	na	behandeling	nazorg	nodig	hebben,	maar	dit	niet	via	de	zorginstelling	krij-

gen,	o.a.	als	gevolg	van	bezuinigingen;
•	 Mensen	met	een	eetstoornis,	waarvoor	nog	weinig	gericht	aanbod	is.	Het	kan	hier	bijvoor-

beeld	gaan	om	mannen,	mensen	van	niet-westerse	afkomst	of	mensen	met	een	eetstoor-
nis	waar	door	zorginstellingen	nog	geen	aanbod	voor	is	ontwikkeld.	Gedacht	kan	worden	
aan	mensen	met	BED	of	met		‘nieuwe	eetstoornissen’,	zoals	bijvoorbeeld	orthorexia.

Bereik
Met	preventie-	en	voorlichtingsactiviteiten	weet	Stichting	JIJ	jaarlijks	tussen	1.500	en	2.000	
mensen	met	eetproblematiek	direct	te	bereiken.	Via	posters,	social	media	en	andere	P.R.-
middelen	worden	naar	schatting	nog	eens	40.000	personen	bereikt.	Met	haar	trajecten	voor	
begeleiding,	trainingen	en	andere	activiteiten	bereikt	Stichting	Jij	direct	rond	de	600	mensen	
met	eetproblematiek	op	jaarbasis.

“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.”



naasten
De	naasten	van	mensen	met	eetproblematiek	vormen	een	tweede	belangrijke	doelgroep	voor	
Stichting	JIJ.	Eetproblematiek	heeft	ook	voor	hen	vaak	gevolgen	voor	het	dagelijks	functione-
ren. 

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	ge-
volg	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	eet-
problematiek	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.	De	ervaringsdeskundigheid	van	de	mensen	bij	Stichting	JIJ	en	de	
lage	kosten	voor	deelname/lidmaatschap	zijn	voor	deze	groep	een	belangrijke	stimulans	om	
wel	bij	Stichting	JIJ	aan	te	kloppen.

Bereik
Met	haar	voorlichtingsactiviteiten	richt	Stichting	Jij	zich	op	zo’n	300	tot	350	naasten	van	men-
sen	met	eetproblematiek.	Indirect	bereikt	zij	via	diverse	communicatiemiddelen	naar	schatting	
10.000	personen.	Op	jaarbasis	nemen	rond	de	75	naasten	van	mensen	met	eetproblematiek	
deel	aan	de	activiteiten	van	Stichting	Jij.	

professionals
Als	laatste	vormen	professionals	uit	de	zorg	een	belangrijke	doelgroep.	Door	betere	voorlich-
ting	en	samenwerking	met	deze	professionals	kan	een	volledig	en	toereikend	ketenaanbod	
worden	gerealiseerd.	Gedacht	kan	worden	aan	professionals	binnen	de	reguliere	gezondheids-
zorg	(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	(zie	
hoofdstuk	1.2.6.).	

Bereik
Door	middel	van	de	organisatie	van	voorlichtingsactiviteiten	en	via	het	informatie-	en	advies-
punt	verwacht	Stichting	Jij	tussen	1000	en	1500	professionals	op	jaarbasis	direct	voorlichting	
en	advies	te	geven.	Via	diverse	P.R.-middelen	verwacht	Stichting	Jij	nog	eens	vele	duizenden	
professionals	te	bereiken.
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“Mijn volledige problematiek werd bij Stichting Jij in kaart 
gebracht en er werd dit keer eens niet gewerkt volgens protocol-
len, maar er werd duidelijk gekeken naar wat voor mij zou gaan 
werken, naar hoe dingen voor mij konden gaan werken en naar 
wat daar bij mij voor nodig was. We gingen een voor mij op 
maat gemaakt programma doorlopen.

Stichting JIJ werkt met ervaringsdeskundigen die zich volledig 
kunnen inleven in jouw situatie. Zij zaten er immers ooit zelf in. 
Ik vind dat zij als geen ander hulp kunnen bieden omdat zij het-
zelfde meemaakten. De kennis van de ‘normale’ hupverleners 
mag groot zijn, maar ze missen het aan den lijve ondervinden 
van een ziekte als een eetstoornis en de ervaring, de mogelijk-
heid tot invoelen en de wetenschap die dat oplevert. 

Ik kwam dan ook echt thuis bij JIJ. Het was dat warme bad waar 
men vaak over spreekt bij een fijne ervaring. Er werd in stilte 
geluisterd en er werd doortastend doorgepakt. Wat kreeg ik 
fijne en passende hulp waar ik op alle tijden van de dag of nacht 
op terug kon vallen.”
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4. Meerjarenplan 2015-2018

Het	meerjarenplan	dat	voor	u	ligt	is	op	basis	van	het	logical	framework	samengesteld.	De	me-
thode	om	tot	het	logical	framework	te	komen	gaat	uit	van	resultaatgericht	denken.	Op	een	sys-
tematische	en	logische	manier	worden	de	missie,	doelstellingen	en	resultaten	bepaald,	waarbij	
de	activiteiten	worden	getoetst	op	logica	en	consistentie.	Door	te	denken	vanuit	de	resultaten	
die	je	wilt	behalen	en	niet	te	beginnen	bij	de	activiteiten	die	je	al	doet,	is	het	opzetten	van	een	
Logical	Framework	niet	organisatiebevestigend,	maar	prikkelend	tot	vernieuwing.

Het	uitgewerkte	Logical	Framework	is	te	vinden	in	bijlage	2.	In	dit	hoofdstuk	volgt	de	praktische	
vertaling	hiervan,	in	de	vorm	van	de	beschrijving	van	de	missie	en	doelstellingen,	de	resultaten,	
de	activiteiten	en	de	instrumenten	die	hierbij	worden	gehanteerd.	

4.1  Missie, doelstelling en kernwaarden

Stichting	JIJ	wil	bijdragen	aan	het	verhogen	van	de	kwaliteit	van	leven	van	mensen	met	eetpro-
blematiek	en	naasten	en	daarmee	bijdragen	aan	een	minder	zware	belasting	van	het	sociaal	
stelsel.	Deze	missie	wil	zij	samen	met	andere	partners	binnen	het	ketenaanbod	bereiken.	

De	doelstelling	die	Stichting	JIJ	nastreeft	om	de	kwaliteit	van	leven	te	verhogen,	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	regu-
liere	zorg	niet	of	onvoldoende	worden	bereikt	of		geholpen.	De	activiteiten	van	Stichting	JIJ	
zijn	daarmee	een	essentieel	onderdeel	waarmee	een	compleet,	kostenbesparend	en	passend	
ketenaanbod	ontstaat.”

Stichting	JIJ	gebruikt	de	‘Matrix	voor	Kwaliteit	van	Bestaan’	(zie	bijlage	4)	om	inzichtelijk	te	
maken	welke	factoren	binnen	het	dagelijks	functioneren	worden	belemmerd	en	hoe	de	cliënt	
onder	begeleiding	van	Stichting	JIJ	verbetering	kan	bereiken.	In	de	matrix	wordt	onderscheid	
gemaakt	tussen	verschillende	domeinen	die	van	belang	zijn	binnen	de	kwaliteit	van	bestaan:	
onafhankelijkheid,	welbevinden	en	sociale	participatie.	Voor	elk	van	deze	domeinen	wordt	
gestreefd	naar	een	zekere	mate	van	zelfredzaamheid	.	In	het	geval	dit	niet	haalbaar	blijkt,	wordt	
er	tenminste	naar	gestreefd	dat	men	de	stap	durft	te	maken	naar	reguliere	zorg.	

Bewust	hebben	we	voor	de	term	‘zelfredzaam’	gekozen,	omdat	de	ervaring	leert	dat	bij	een	
aantal	mensen	de	oplossing	voor	hun	problemen	niet	haalbaar	is.	Het	is	in	dat	geval	al	een	
mooi	resultaat	als	mensen	niet	verder	afglijden.	Onze	inzet	is	er	dan	op	gericht	om	de	mensen	
te	brengen	tot	een	stabiel	en	zelfredzaam	bestaan,	waarin	men	met	wisselende	omstandighe-
den	kan	omgaan,	ook	als	problemen	niet	volledig	worden	opgelost.		

De	laagdrempelige	manier	waarop	Stichting	JIJ	haar	cliënten	begeleidt,	komt	tot	uiting	doordat:
•	 Mensen	anoniem	bij	Stichting	JIJ	terecht	kunnen;
•	 Ervaringsdeskundigen	worden	ingezet	voor	de	begeleiding;
•	 Er	geen	doorverwijzing	nodig	is	van	de	huisarts;
•	 De	locaties	zowel	met	het	openbaar	vervoer	als	met	de	auto	makkelijk	bereikbaar	zijn;
•	 De	bijdrage	in	vergelijking	met	andere	zorgaanbieders	zeer	laag	is.	In	het	geval	een	cliënt	

kan	aantonen	niet	draagkrachtig	te	zijn,	wordt	er	vrijstelling	verleend	voor	(een	deel	van)	
de	bijdrage;

•	 Het	aanbod	aanvullend	is	op	de	reguliere	zorg,	waarmee	een	passend	ketenaanbod	tot	
stand	komt.

Door	Stichting	JIJ	worden	de	volgende	kernwaarden	als	leidraad	gehanteerd:

Veilig
Stichting	JIJ	wil	een	veilige	plek	creëren	en	in	stand	houden	voor	iedereen	met	een	eetpro-
bleem,	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	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	moge-
lijk	is.	

Inzicht
Stichting	JIJ	streeft	naar	een	maatschappij	waar	er	begrip	is	voor	eetproblemen	en	eetstoornis-
sen.	Kennis	en	begrip	beïnvloeden	elk	herstelproces	in	positieve	zin.

Zelfmanagement
Stichting	JIJ	wil	ieder	individu	met	een	eetprobleem	in	staat	stellen	om	eigenmachtig	te	beslis-
sen	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.
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4.2  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.		

1. 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:

A.  Mensen met eetproblematiek hebben inzicht en zetten zelf stappen richting verbe-
tering van fysiek, psychisch en emotioneel welzijn en/of herstel. 

B.  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 zet-
ten 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	ont-
wikkeling,	zelfbepaling	en	het	goed	kunnen	uitvoeren	van	dagelijkse	bezigheden	een	belang-
rijke	rol.	Stichting	JIJ	werkt	op	dit	vlak	samen	met	de	cliënt	aan	de	ontwikkeling	van	persoon-
lijke	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	wordt	er	tijdens	het	herstelpro-
ces	gestreefd	naar	een	verbeterde	lichamelijke	gezondheid.	Het	eetprobleem	wordt	aangepakt	
en	daarbij	nemen	ook	andere	lichamelijke	klachten,	zoals	slaapproblemen,	concentratiepro-
blemen,	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	be-
steed,	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	uit-
vallen	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.

2. resultaten op sociaal vlak
Niet	alleen	op	individueel	vlak	worden	mensen	met	eetproblematiek	in	het	dagelijks	functione-
ren	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:

A.  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	Kwa-
liteit	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	Behan-
deling	in	deze	context	belangrijk.	Stichting	JIJ	streeft	ernaar	dat	cliënten	zich	rechtvaardig	en	
respectvol	behandeld	voelen,	zowel	binnen	het	JIJ-huis	als	daarbuiten.	

3. resultaten op maatschappelijk vlak
Stichting	JIJ	staat	niet	op	zichzelf.	Ze	streeft	ernaar	optimaal	samen	te	werken	met	andere	part-
ners,	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:

A.  Een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod, in samenwerking met en 
in aansluiting op de reguliere hulpverlening en andere professionals, waarbij voorlich-
ting, vroege signalering en wederzijdse doorverwijzing centraal staan.

B.  Meer kennis en begrip t.a.v. eetproblematiek van de burger in het algemeen in Ne-
derland 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	ervaringsdeskundigen	inzet.	Samenwerking	wordt	
gezocht	of	verstevigd	met	professionals	binnen	de	reguliere	gezondheidszorg	(GGZ,	ziekenhui-
zen,	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	verschil-
lende	P.R.-	en	voorlichtingsactiviteiten	wil	Stichting	JIJ	meer	bekendheid	en	begrip	genereren	
rondom	eetproblematiek	en	de	oorzaken,	symptomen	en	de	maatschappelijke	gevolgen	ervan.	
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4. 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:

A.  Kwalitatief: Stichting JIJ blijft zich verder ontwikkelen op inhoudelijk vlak en brengt 
zowel intern als naar buiten toe verdieping aan in haar aanbod.

B.  Kwantitatief: Stichting JIJ weet een groeiende groep mensen met eetproblematiek 
te bereiken, doordat zij een breed netwerk heeft ontwikkeld, voorlichting heeft gege-
ven en samenwerkt met de verschillende belangrijke partners binnen het ketenaanbod 
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	het	personeel.	Daarbij	wil	Stichting	JIJ	zich	blijvend	
door	ontwikkelen	en	onderzoek	doen	naar	nieuwe	trends	en	doelgroepen.	Zo	blijft	haar	aan-
bod	actueel	en	uniek.	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.	Tegelijkertijd	wil	Stichting	JIJ	onder-
zoeken	of	zij	andere	organisaties	kan	trainen	in	haar	methodiek,	om	haar	bereik	te	vergroten.	
Voor	groei	is	een	gezonde	financiële	basis	essentieel.	Ook	hierin	zal	de	komende	jaren	worden	
geïnvesteerd.	Meer	informatie	t.a.v.	de	groeiambities	van	Stichting	JIJ	kunt	u	terugvinden	in	
hoofdstuk	5.3.

4.3  activiteiten

Om	de	resultaten	te	behalen,	worden	verschillende	activiteiten	ingezet.	In	het	Logical	Frame-
work	in	bijlage	2	staat	een	uitgebreide	omschrijving	van	alle	activiteiten.	Hieronder	volgt	per	
resultaat	een	korte	opsomming:

4.3.1  activiteiten ter bevordering resultaat 1
Activiteiten bij resultaat 1A (individueel vlak, persoon met eetproblematiek zelf):

•	 Open	dagen	t.b.v.	laagdrempelige	voorlichting
•	 Anoniem	en	gratis	informatiepunt
•	 Voorlichtingsbijeenkomsten	voor	mensen	met	eetproblematiek
•	 Persoonlijk	advies	(face	to	face,	telefonisch,	E-mail)
•	 Individuele	begeleiding
•	 Begeleiding	door	ervaringsdeskundigen	bij	huisartsbezoek,	bezoeken	aan	klinieken	en	

therapeuten,	etc.
•	 Diverse	vormen	van	zelfhulpgroepen
•	 Nazorggroep
•	 Inloopuren	Jij	Huis	(lotgenotencontact,	ervaringsdeskundigen,	(h)erkenning,	dagbesteding)
•	 Trainingen	t.a.v.	persoonlijke	ontwikkeling	en	sociale	vaardigheden
•	 Activiteiten	en	workshops	t.a.v.	talentontwikkeling,	het	versterken	van	eigenwaarde	en	

t.b.v.	dagbesteding	(mindfulness,	yoga,	mandala’s	tekenen,	schilderen,	sieraden	maken,	
dansworkshop)

•	 Spreekuren	op	middelbare	scholen	in	combinatie	met	preventielessen
•	 Ambulante	spreekuren	voor	jongeren	in	het	kader	van	de	Broodnodig!	tour	

•	 Contactgroep	LES	(langdurige	Eetstoornis)
•	 Doorverwijzing/links	naar	info/herstelverhalen,	filmpjes,	forum,	chatfuncties,	skype-

spreekuur	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	informatiepunt
•	 Voorlichtingsbijeenkomsten	voor	naasten
•	 Persoonlijk	advies	(face	to	face,	telefoon,	e-mail)
•	 Individuele	begeleiding	voor	naasten
•	 Contactgroep	voor	naasten
•	 Trainingen	voor	naasten:	omgang	met	mensen	met	eetproblematiek
•	 Ontlasting	van	de	mantelzorgers	d.m.v.	organisatie	van	inloopuren	Jij	Huis	(lotgenotencon-

tact,	ervaringsdeskundigen,	(h)erkenning,	dagbesteding)	voor	mensen	met	eetproblema-
tiek

•	 Doorverwijzing/links	naar	info/herstelverhalen,	filmpjes,	forum,	chatfuncties,	skype-
spreekuur	via	website,	blogs	en	andere	social	media	i.s.m.	partners

4.3.2  activiteiten ter bevordering resultaat 2 (bevordering op sociaal vlak)
•	 Ontmoeting	en	delen	van	ervaringen	d.m.v.	deelname	aan	activiteiten	(kookactiviteit,	spel-

letjesavond),	workshops	en	inloop
•	 Vrijwilligerswerk	binnen	het	team	van	Stichting	JIJ	(afhankelijk	van	de	situatie)
•	 Doorverwijzing	naar	partners	die	mensen	kunnen	activeren	(dagbesteding,	vrijwilligers-

werk,	betaald	werk)
•	 Behandelen	van	thema’s	binnen	zelfhulpgroepen	en	nazorggroepen	(gezond	sociaal	net-

werk,	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	financi-
ele	administratie,	schuldhulpverlening,	zoeken	woonruimte,	voedselbank,	etc.



4.3.3  activiteiten ter bevordering resultaat 3
Activiteiten	bij	resultaat	3A	(maatschappelijk	vlak,	kostenbesparend	binnen	ketenzorg):

•	 Voorlichting	aan	organisaties	uit	het	GGZ-netwerk	in	Zuid-Holland
•	 Voorlichting	aan	professionals	in	de	regio	Zuid-Holland	t.a.v.	eetproblematiek	(zoals	arbo-

diensten,	welzijnsaanbieders,	etc)
•	 Training/	voorlichting	voor	huisartsen,	zorgondersteuners,	POHGGZ	en	diëtisten	t.a.v.	

vroegtijdige	signalering	eetproblematiek	in	samenwerking	met	Buro	PUUR
•	 Voorlichting	en	training	van	professionals	i.s.m.	Buro	PUUR	(scholen,	sportscholen)
•	 Verspreiding	informatie	t.a.v.	eetproblematiek	en	Stichting	JIJ	d.m.v.	diverse	laagdrempe-

lige	P.R.-middelen	(posters,	brochures,	filmpjes,	linkedin	groep,	etc)	bij	scholen,	bibliothe-
ken,	etc.	gericht	op	mensen	met	eetproblematiek	en	naasten

•	 Informatie-	en	adviespunt	over	soorten	hulpverlening	in	de	regio	t.a.v.	mensen	met	eet-
problematiek	en	naasten

•	 Informatie-	en	adviespunt	voor	GGZ-sector,	scholen	en	welzijnsorganisaties	over	eetpro-
blematiek	en	de	inzet	van	ervaringsdeskundigen	van	Stichting	JIJ	in	aansluiting	op	hun	
aanbod

•	 Uitvoering	van	startgroep	voor	cliënten	Human	Concern,	op	aanvraag	en	ingekocht	door	
Human	Concern	t.b.v.	tijds-	en	kostenbesparing

•	 Uitvoering	van	nazorggroep	voor	cliënten	Human	Concern,	op	aanvraag	en	ingekocht	door	
Human	Concern	t.b.v.	tijds-	en	kostenbesparing

•	 Onderzoeken	samenwerkingsmogelijkheden	met	PsyQ,	Ursula	en	Emergis	en	indien	
wenselijk	en	haalbaar	de	uitvoering	van	startgroepen	en	nazorggroepen	voor	hun	cliënten	
t.b.v.	tijds-	en	kosten	besparing

•	 Lidmaatschap	JIJ-huis	(activiteiten	zoals	genoemd	onder	resultaat	1)	in	combinatie	met	
therapie	vanuit	de	reguliere	hulpverlening

•	 Doorverwijzing	naar	reguliere	hulpverlening	na	adviesgesprek	bij	Stichting	JIJ
•	 Zelfhulpgroep	ter	voorbereiding	op	reguliere	therapie
•	 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
•	
•	 Resultaat	3B	(maatschappelijk	vlak,	kennis	vergroten	eetproblematiek	in	het	algemeen):
•	 Samenwerking	met	Samen	Sterk	Zonder	Stigma
•	 Verspreiding	informatie	t.a.v.	eetproblematiek	en	Stichting	JIJ	d.m.v.	diverse	laagdrempe-

lige	P.R.-middelen	(website,	posters,	brochures,	filmpjes,	artikelen	in	dagbladen,	tijdschrif-
ten	en	sociale	media)	gericht	op	de	burger	in	het	algemeen	in	de	provincie	Zuid-Holland

•	 Open dagen
•	 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

4.3.4  activiteiten ter bevordering resultaat 4
Resultaat	4A	(groei	organisatie	kwalitatief):

•	 Versterking	interne	organisatie	d.m.v.	het	deels	uitbreiden	van	betaalde	werknemers,	de	
training	en	bijscholing	van	ervaringsdeskundigen	en	het	ontwikkelen	van	een	training	t.a.v.	
het	geven	van	informatie,	advies	en	doorverwijzing	naar	diverse	instanties

•	 Uitwisselingen	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
•	 Onderzoek	mogelijkheden	ontwikkeling	aanbod	gericht	op	mannen	met	eetproblematiek
•	 Onderzoek	mogelijkheden	ontwikkeling	aanbod	gericht	op	mensen	met	een	niet-westerse	

achtergrond	met	eetproblematiek

Resultaat	4B	(groei	organisatie	kwantitatief):

•	 Uitbreiding	netwerk	in	de	regio	Zuid-Holland	t.b.v.	resultaat	3A
•	 Onderzoek	naar	de	mogelijkheden	en	wensen	t.a.v.	kennisoverdracht	en	training	in	de	

methodiek	van	Stichting	JIJ	aan	andere	organisaties
•	 Versterken	van	de		financiële	basis	van	Stichting	JIJ	d.m.v.	onderzoeken	van	nieuwe	finan-

ciers	(verzekeringsmaatschappijen,	subsidies,	WMO	gelden,	particuliere	fondsen,	bedrijfs-
fondsen)	en	eigen	inkomsten

•	 In	bijlage	3	staat	de	operationele	planning	van	bovenstaande	opgenomen.
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4.4  Doelen- en activiteitenboom

De	structuur	van	het	Logical	Framework	wordt	helder	in	de	doelen-	en	activiteitenboom:

Bijdragen	aan	de	verbetering	van	de	kwaliteit	van	leven	van	
mensen	met	eetproblematiek	en	hun	naasten	en	daarmee	bij-
dragen	aan	een	minder	zware	belasting	van	het	sociaal	stelsel.

Op	individueel	vlak:

1A:		Mensen	met	eetproble-
matiek	hebben	inzicht	en	
zetten	zelf	stappen	richting	
verbetering	van	fysiek,	psy-
chisch	en	emotioneel	welzijn	
en/of	herstel.	Het	gaat	hierbij	
om	mensen	die	niet	voldoen-
de/	nog	niet/	niet	meer	bij	de	
reguliere	zorg	terecht	kunnen.

1B:	Naasten	van	mensen	met	
eetproblematiek	hebben	in-
zicht	en	begrip	en	beschikken	
over	handvatten	om	met	hun	
naaste	met	een	eetprobleem	
om	te	kunnen	gaan.	Zij	zetten	
zelf	stappen	richting	verbete-
ring	van	hun	eigen	psychisch	
en	emotioneel	welzijn.

Op	sociaal	vlak:

Mensen	met	eetproblematiek	
hebben	een	gezond	sociaal	
netwerk	en	nemen	actief	deel	
aan	de	maatschappij.

Op	maatschappelijk	vlak:

3A:	Een	compleet,	kostenbe-
sparend	en	passend	ketenaan-
bod,	in	samenwerking	met	en	
in	aansluiting	op	de	reguliere	
hulpverlening	en	andere	pro-
fessionals,	waarbij	voorlichting,	
vroege	signalering	en	weder-
zijdse	doorverwijzing	centraal	
staan.

3B:	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.

Groei	van	de	organisatie:

4A:	Kwalitatief:	Stichting	JIJ	
blijft	zich	verder	ontwikkelen	
op	inhoudelijk	vlak	en	brengt	
zowel	intern	als	naar	buiten	
toe	verdieping	aan	in	haar	
aanbod.

4B:	Kwantitatief:	Stichting	JIJ	
weet	een	groeiende	groep	
mensen	met	eetproblema-
tiek	te	bereiken,	doordat	zij	
een	breed	netwerk	heeft	
ontwikkeld,	voorlichting	heeft	
gegeven	en	samenwerkt	met	
de	verschillende	belangrijke	
partners	binnen	het	ketenaan-
bod	in	de	regio	Zuid-Holland.

Op	een	laagdrempelige	manier	verbeteren	van	het	dagelijks	functioneren	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	waarmee	een	compleet,	
kostenbesparend	en	passend	ketenaanbod	ontstaat.

Missie

Doelstelling

resultaat 1 resultaat 2 resultaat 3 resultaat 4
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4.5  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	ja-
ren	wil	Stichting	JIJ	investeren	in	het	verbreden	van	haar	netwerk.

Op	dit	moment	al	biedt	Stichting	JIJ	een	belangrijke	aanvulling	
voorafgaand,	tijdens	en	na	begeleiding	door	de	reguliere	zorg	in	
de	vorm	van	vroegtijdige	interventie,	‘therapie-klaar’	maken	van	
cliënten,	groepsbegeleiding	door	middel	van	zelfhulp	en	nazorg-
trajecten.	Zo	voert	Stichting	JIJ	tegen	betaling	een	gedeelte	van	
het	ketenaanbod	uit	op	verzoek	van	de	reguliere	zorgaanbieder	
Human	Concern.	Deze	vorm	van	samenwerken	wil	Stichting	JIJ	
ook	met	andere	zorgaanbieders	opzetten.	Gedacht	kan	wor-
den	aan	de	organisaties	PsyQ,	Ursula	en	Emergis.	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.	

Ook	zal	de	komende	jaren	worden	onderzocht	of	Stichting	JIJ	
samen	met	andere	organisaties	een	bredere	doelgroep	kan	
bereiken,	door	het	trainen	van	organisaties	in	de	methodiek	van	
Stichting	JIJ.	Op	deze	wijze	kan	Stichting	JIJ	haar	activiteiten	uitrol-
len,	zonder	dat	zij	haar	personele	organisatie	evenredig	hoeft	uit	
te	breiden.	Daarbij	wordt	bovendien	kritisch	gekeken	naar	de	mo-
gelijkheid	om	bepaalde	activiteiten	gezamenlijk	uit	te	voeren	of	
uit	te	besteden	aan	partners,	zoals	Human	Concern,	Proud2bme,	
buro	PUUR	en	Mano.		

Bovenstaande	uit	zich	concreet	in	de	volgende	huidige	samenwer-
kingspartners:

Training en kennisuitwisseling andere vormen van samenwerking
Coke van jou
St eetstoornissen eindhoven
lp GGZ
Human Concern
Stichting Weet
PsyQ
Obesitas kliniek
Sisa 

Human Concern
proud2bme
Buro pUUr
Mano
Isabelle plasmeijer 
Basisberaad van Zorgbelang 
Vrijwilligerswerk rotterdam 

partners ketenaanbod
Coke van jou                                                           St eetstoornissen eindhoven
GGZ rotterdam                                                      Human Concern
Stichting Weet                                                        psyQ
Zorgbelang Zuid-Holland                                     Obesitas kliniek
aO                                                                            GGZ Breeburg
De Hoop                                                                  ready For Change
Zorgbelang Z-H                                                       Buro pUUr
Centrum eetstoornissen Ursula                          Stichting eetstoornissen eindhoven
leontien                                                                  Ikazia Ziekenhuis
emergis                                                                    erasmus Ziekenhuis
CjG’s                                                                         arbo Dienst
Wijkteams                                                               Huisartsen
Tandartsen                                                              Scholen
Sportscholen                                                          Diëtisten                                    
Coaches                                                                   Youz
Buurtwerk, Youngsters                                         Sensoor
jonger                                                                      Ikazia
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4.6 Communicatie en pr

Middels	een	actief	en	gericht	communicatieprogramma	
zal	Stichting	JIJ	het	publiek	op	de	hoogte	houden	van	haar	
activiteiten.

Uiteraard	heeft	de	Stichting	een	eigen	website:	
www.stichting-jij.nl.	Dit	vormt	het	hart	voor	de	
communicatie	naar	buiten	toe.	

Communicatiemiddelen	die	wij	verder	inzetten	betreffen:

•	 Brochure	Stichting	JIJ,	versie	maart	2015
•	 Flyers	Stichting	JIJ
•	 Posters	Stichting	JIJ
•	 Banners
•	 Online	persberichten
•	 Offline	persberichten,	naar	bijv.	NRC,	AD.
•	 Linkbuilding	websites	relevante	organisaties
•	 Artikelen,	bijv.	in	LEF	Magazine
•	 Facebook
•	 Linkedin
•	 Twitter

Bereik
Met	preventie-	en	voorlichtingsactiviteiten	weet	Stichting	
JIJ	jaarlijks	tussen	1.500	en	2.000	mensen	met	eetproble-
matiek	direct	te	bereiken	en	nog	eens	300	tot	350	naasten.	
Via	posters,	social	media	en	andere	P.R.-middelen	worden	
naar	schatting	nog	eens	50.000	personen	(professionals	en	
burgers	in	het	algemeen)	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	zorg-
sector.	In	dit	hoofdstuk	beschrijven	we	de	methodiek	en	aanpak	van	Stichting	JIJ.

5.1  Kernelementen van het werk

5.1.1 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.	Wanneer	de	relatie	met	leden	van	de	doelgroep	niet	goed	is,	heeft	dit	
effect	op	de	transparantie	die	mensen	aan	de	dag	leggen.	Zonder	volledige	transparantie	is	het	
daadwerkelijk	behalen	van	resultaat	moeilijk	en	ligt	symptoombestrijding	op	de	loer.	Stichting	
JIJ	kiest	bewust	voor	‘professionele	nabijheid’,	waardoor	er	vertrouwen	en	diepgang	ontstaat.	

Het	contact	met	de	doelgroep	loopt	voor	een	belangrijk	deel	ook	via	vrijwillige	ervaringsdes-
kundigen.	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	ook	makkelijker	de	weg	vrij	om	tot	
een	goede	relatie	te	komen.	Door	sterk	te	investeren	op	de	relatie	laat	je	ook	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	eetproblema-
tiek	het	hoofd	te	bieden.

5.1.2 Kwaliteit
In	het	ondersteunen	van	mensen	die	aankloppen,	hecht	Stichting	JIJ	veel	waarde	aan	het	bie-
den	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	
•	 Inzet	van	betrokken	en	deskundige	medewerkers	onder	wie	vrijwillige	ervaringsdeskundi-

gen
•	 Hanteren	van	een	systematische	kwaliteitsbewaking
•	 Een	goede	verantwoording
•	 Investeren	in	deskundigheidsbevordering	voor	zowel	professionals	als	vrijwilligers.

De	geboden	kwaliteit	draagt	er	toe	bij	dat	de	activiteiten	van	Stichting	JIJ	door	mensen	die	zij	
ondersteunt	of	ondersteund	heeft,	worden	doorgegeven.	Op	deze	wijze	komen	er	steeds	weer	
nieuwe	mensen	met	ondersteuningsvragen	bij	Stichting	JIJ	terecht.

“Ik zit in de LES groep voor mensen met een langdurige eetprobleem. Daar leer 
ik voor mij zelf op te komen en dat ik er mag zijn. 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.”

5.2  professionele staf en ervaringsdeskundige vrijwilligers

5.2.1 Organogram
Hieronder	staat	het	organogram	van	Stichting	JIJ	weergegeven.	

Bestuur

algemeen  Coördinator
Financiën
pr/communicatie 
beleid

Coördinator jIj-huis Coördinator Oude Dijk

Team Individuele & 
Groepsbegeleiding

Team Inloop & 
activiteiten

Secretariaat Team IaS 
(inclusief naasten)

5.2.2 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	1,7	Fte	op	
de	begroting	staan.	Zij	verzorgen	het	managen	van	de	stichting	en	de	coördinatie	van	de	werk-
zaamheden.	Het	professionele	kader	deelt	dezelfde	hoge	motivatie	voor	het	werk	als	de	vrijwil-
ligers.	Ook	het	bestuur	van	de	Stichting	bezit	een	brede	deskundigheid	met	ruime	ervaring	
binnen	het	bedrijfsleven,	het	hoger	onderwijs,	financieel	management	en	de	welzijnssector.	
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5.2.3 Vrijwilligers
Stichting	JIJ	is	een	vrijwilligersorganisatie	met	ruim	50	vrijwilligers.	Deze	vrijwilligers	zijn	erg	
belangrijk	voor	de	organisatie;	hun	inzet	staat	gelijk	aan	3,9	Fte	op	jaarbasis.	Zij	worden	aan-
gestuurd	worden	door	het	professioneel	kader	dat	haar	werk	gedeeltelijk	op	vrijwillige	basis	
uitvoert	(naast	1,7	Fte	betaald	is	dat	1,4	Fte	vrijwillig).	In	totaal	komt	het	erop	neer	dat	de	
vrijwilligers	ongeveer	75%	van	de	werkzaamheden	voor	hun	rekening	nemen.	

Met	de	nieuwe	WMO	neemt	de	rol	van	vrijwillige	inzet	toe	en	zijn	vrijwilligers	van	groot	belang	
voor	de	samenleving.	Stichting	JIJ	heeft	vanaf	het	begin	de	keuze	gemaakt	om	haar	werkzaam-
heden	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.	
Veel	van	de	vrijwilligers	beschikken	over	kwaliteiten	en	werkervaring	die	heel	goed	aansluiten	
bij	de	ondersteuning	die	Stichting	JIJ	wil	bieden.	Onder	de	vrijwilligers	zijn	bijvoorbeeld	docen-
ten,	psychosociaal	therapeuten,	activiteitenbegeleiders,	maatschappelijk	werkers,	orthope-
dagogen,	voedingsconsulenten,	ergotherapeuten	en	diëtisten	aanwezig.	Op	deze	wijze	heeft	
Stichting	JIJ	veel	expertise	in	huis	op	gebied	van	coaching,	(geestelijke)	gezondheid,	pedagogiek	
en	voorlichting.

Binnen	Stichting	JIJ	is	80%	van	de	vrijwilligers	ervaringsdeskundig.	Vaak	hebben	de	vrijwilligers	
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	vervult	ziet	het	als	een	enorm	belangrijke	taak	om	de	vrijwilligers	gemotiveerd	te	
houden.	Zij	krijgen	de	kans	hun	kennis	omtrent	eetproblematiek	in	te	kunnen	zetten	om	ande-
ren	te	helpen.	Met	het	begeleiden	van	individuen	en	groepen	geeft	Stichting	JIJ	hen	enerzijds	
verantwoordelijke	taken	en	krijgen	zij	anderzijds	de	mogelijkheid	zichzelf	verder	te	ontwikke-
len.	Door	deskundigheids-bevordering	zijn	zij	goed	voorbereid	en	ontwikkelen	zij	zich	door	om	
goed	en	belangrijk	werk	te	kunnen	verrichten.	

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.	
Voor	veel	van	deze	vrijwilligers	is	hun	inzet	onderdeel	van	een	re-integratieproces	of	een	be-
langrijke	dagbesteding,	o.a.	behulpzaam	bij	het	opdoen	van	sociale	contacten.	Als	platte	organi-
satie	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.		

“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 bege-
leidster wist waar zij het over had en was zeer behulpzaam.”

5.2.4 personele ontwikkelingen

De	personeelskosten	vormen	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	be-
haald.	Daarnaast	is	ook	een	coördinerende	en	aansturende	inzet	nodig	om	de	vele	vrijwilligers	
op	een	adequate	manier	in	te	kunnen	zetten.

Jaar 2015 2016 2017 2018
 Fte’s 1,7 / 2,0 (sep) 2,2 2,2 2,2

Jaar 2015 2016 2017 2018
 Fte’s 5 5,5 6 6

Geplande ontwikkeling inzet betaalde krachten in Fte’s per jaar

Verwachte ontwikkeling inzet vrijwilligersuren in Fte’s per jaar



5.3 Groeiambities 2015-2018

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	daarom	ook.	

Stichting	JIJ	is	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	zelf	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.	Tegelijker-
tijd	zal	er	moeten	worden	geïnvesteerd	in	meer	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.

Nu	nog	eenmalige	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	onderzoeken	of	uitbreiding	van	het	
aanbod	gewenst	is,	zoals	bijvoorbeeld	het	verlagen	van	de	minimum	leeftijd	voor	het	JIJ-huis	
naar	16	jaar	en	het	organiseren	van	meer	activiteiten	gericht	op	de	jongeren	doelgroep.	Het-
zelfde	geldt	voor	de	samenwerking	met	‘Samen	Sterk	Zonder	Stigma’.	Ook	hier	wil	Stichting	JIJ	
de	mogelijkheden	onderzoeken	om	de	komende	jaren	deze	activiteiten	voort	te	zetten.

Het	is	niet	de	wens	van	Stichting	JIJ	om	ook	buiten	de	regio	Zuid-Holland	haar	activiteiten	en	
diensten	zelf	aan	te	bieden.	Wel	ziet	zij	mogelijkheden	in	de	samenwerking	met	organisaties	
buiten	de	regio,	waarmee	zij	kennis	en	informatie	kan	uitwisselen	en	in	sommige	gevallen	
haar	methodiek	kan	overdragen.	Op	die	wijze	kan	zij	een	grotere	impact	bereiken,	zonder	zelf	
verantwoordelijk	te	zijn	voor	de	uitvoering	buiten	de	regio.	Tegelijkertijd	is	Stichting	JIJ	door	
de	organisatie	Human	Concern	gevraagd	om	tegen	vergoeding	startgroepen	in	Bilthoven	en	
Amsterdam	te	organiseren.	Op	deze	manier	biedt	Stichting	JIJ	de	activiteiten	hier	niet	zelf	aan,	
maar	wordt	ze	door	de	partner	ingehuurd.

Ook	binnen	de	regio	ziet	Stichting	JIJ	kansen	om	aan	partners	voorlichting	te	geven	en	hen	
te	trainen.	Op	deze	wijze	kan	onderlinge	signalering	en	doorverwijzing	worden	verbeterd	en	
kan	het	aanbod	beter	onderling	worden	afgestemd	en	aangevuld,	waardoor	het	ketenaanbod	
wordt	versterkt.	Voor	de	training	van	professionals	werkt	Stichting	JIJ	in	een	aantal	gevallen,	
zoals	het	trainen	van	docenten,	samen	met	bureau	PUUR.

Op	dit	moment	werkt	Stichting	JIJ	reeds	samen	met	vele	partners,	waarbij	zij	het	herstelproces	
versterkt	door	de	inzet	van	programma’s	voor	het	therapie-klaar	maken	van	cliënten,	extra	
ondersteuning	tijdens	het	herstelproces	naast	het	reguliere	aanbod	en	het	verzorgen	van	
nazorgtrajecten.	In	het	geval	van	Human	Concern	voert	Stichting	JIJ	al	een	deel	van	het	traject	

uit	tegen	betaling.	Het	aanbod	van	Stichting	JIJ	werkt	daarbij	kostenbesparend.	De	komende	
jaren	wil	Stichting	JIJ	deze	vorm	van	samenwerking	verder	uitrollen.	Op	dit	moment	worden	er	
gesprekken	gevoerd	met	PsyQ,	maar	ook	ziet	Stichting	JIJ	mogelijkheden	bij	Ursula	en	Emergis.	

De	algemeen	coördinator	van	Stichting	JIJ	heeft	zitting	genomen	in	de	adviesgroep	voor	het	op	
landelijk	niveau	ontwikkelen	van	de	zorgstandaard	Eetstoornissen.	Hier	zitten	vertegenwoordi-
gers	in	van	de	top	van	de	GGZ,	zorgverzekeraars	en	klinieken.
Tot	slot	richt	Stichting	JIJ	erop	om	nieuwe	financieringsvormen	te	vinden,	via	particuliere	fond-
sen	en	subsidies	enerzijds	en	de	oprichting	van	een	‘Vrienden	van…-stichting’	met	particuliere	
donateurs	anderzijds.
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5.4  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	gespe-
cialiseerd	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	75%	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	ver-
schillende	activiteiten	weet	Stichting	JIJ	in	toenemende	mate	eigen	inkomsten	te	werven.

externe sterkte
Stichting	JIJ	is	in	staat	om	met	verschillende	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	weken	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.

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.	

externe zwakte
Op	het	vlak	van	eetstoornissen	zijn	er	veel	verschillende	organisaties	actief.	Het	is	daarom	extra	
belangrijk	om	haar	positionering	te	bepalen	en	naar	buiten	toe	duidelijk	te	communiceren.	
Hoewel	Stichting	JIJ	open	staat	voor	samenwerking	en	dit	zelfs	als	voorwaarde	beschouwt	om	
tot	een	goed	aanbod	naar	de	doelgroep	te	komen,	zien	een	aantal	organisaties	de	stichting	nog	
steeds als concurrent. 

Als	Stichting	is	Jij	voor	een	groot	deel	afhankelijk	van	externe	financiering.	Met	alle	verschui-
vingen	in	het	maatschappelijk	veld	is	het	een	blijvende	uitdaging	om	voldoende	financiële	
middelen	te	verkrijgen.	
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6. Monitoring en evaluatie

6.1  Verschillende niveaus

Stichting	JIJ	wil	de	voortgang	van	de	activiteiten	en	projecten	op	verschillende	niveaus	moni-
toren	en	evalueren.	Het	hieronder	omschreven	systeem	voor	monitoring	en	evaluatie	zal	de	
komende	tijd	stapsgewijs	worden	ingevoerd,	zodat	de	resultaten	nog	duidelijker	kunnen	wor-
den	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	/	algemeen	coördinator;
•	 Tactisch:		algemeen	coördinator	/	locatiecoördinatoren;
•	 Operationeel:	algemeen	coördinator	/	locatiecoördinatoren	(kern)vrijwilligers.

Binnen	het	Logical	Framework	(zie	bijlage	2)	is	in	de	kolom	‘Bronnen’	aangegeven	op	welke	
wijze	en	met	welke	instrumenten	de	‘Indicatoren’	worden	gemeten	en	gemonitord.

6.2  Strategisch niveau

Op	strategisch	niveau	zal	het	bestuur	samen	met	de	algemeen	coördinator	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	bijeen-
komsten	met	de	algemeen	coördinator	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	algemeen	coördinator	en	de	beide	locatiecoördinatoren.	Daarbij	ligt	de	
focus	op:	
•	 Zijn	de	doelstellingen	en	voorwaarden	vanuit	de	toegekende	fondsen	/	subsidies	voldoen-

de	bij	ieder	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	3	weken	plaats.	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	een	halfjaarlijkse	rapportage	wordt	opgesteld.	Op	basis	van	de	beschikbare	
cijfers	vindt	er	analyse	plaats.	Dit	wordt	vervolgens	in	een	strategiemeeting	(2	x	per	jaar)	met	
het	team	besproken.	

Binnen	deze	strategiemeetings	komen	de	volgende	onderwerpen	aan	bod:
•	 Signaleren	van	algemene	werkdruk	van	medewerkers	/	vrijwilligers;
•	 Samenvattende	tussenresultaten	per	activiteit	en	per	locatie;
•	 Resultaten	in	relatie	tot	verwachtingen	en	aangegane	prestatieverplichtingen;
•	 Werkbaarheid	van	meetinstrumenten	en	dilemma’s;
•	 Belangrijke	trends	en	ontwikkelingen;
•	 Nieuwe	behoeften	op	basis	van	signalen	uit	het	werkveld;	
•	 Strategische	netwerkcontacten	/	uitwisselingen	(instanties).

Naast	deze	bijeenkomsten	verzorgt	Stichting	JIJ	ook	een	jaarlijkse	teamdag	voor	medewerkers	
en	vrijwilligers.	Deze	dag	vormt	een	combinatie	van	teambuilding,	een	leuke	dag	met	elkaar	
hebben,	de	ontwikkelingen	binnen	de	stichting	met	elkaar	bespreken	en	met	elkaar	nadenken	
over	de	koers.	Mogelijk	aan	de	hand	van	een	thema.
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6.4  Operationeel niveau

Op	operationeel	niveau	monitoren	en	evalueren	de	algemeen	coördinator	en	de	beide	locatieco-
ordinatoren	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?

Elke	maand	is	er	een	lokaal	teamoverleg.	Alle	teamleden	kunnen	hiervoor	agendapunten	inbren-
gen.	Onder	leiding	van	de	algemeen	coördinator	worden	operationele	zaken	besproken.	Soms	
wordt	een	vergadering	benut	om	een	bepaald	onderwerp	of	een	activiteit	uit	te	diepen.	Dit	kan	
aanleiding	geven	voor	bijsturing,	aanvullend	beleid	of	het	opstellen	van	een	protocol.	Ook	worden	
afspraken	gemaakt	over	acties,	netwerkcontacten,	coaching,	opleiding,	aansturing	van	vrijwilligers	
en	stagiairs	en	algemene	lopende	zaken.	

Op	operationeel	niveau	worden	de	activiteiten	als	volgt	gemeten	en/of	vastgelegd:
•	 Evaluatieformulieren	cliënten;
•	 Cliëntregistratiesysteem;	
•	 Diverse	registraties	(bezoeken,	doorverwijzingen,	aantal	verzorgde	activiteiten,	etc.);
•	 Matrix	Kwaliteit	van	Bestaan;
•	 KPI-overzicht	(formulier	voor	kritieke	prestatie-indicatoren);	
•	 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,	waarvan	
wekelijks	een	externe	back-up	wordt	gemaakt.	Als	uit	het	teamoverleg	zaken	naar	voren	komen	
die	om	een	bredere	afweging	vragen,	dan	worden	deze	met	de	algemeen	coördinator	en	zo	nodig	
met	het	bestuur	besproken.
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7. Financieel plan
Dit hoofdstuk kan op verzoek worden aangeleverd.
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Voor	dit	meerjarenplan	hebben	we	een	analyse	uitgevoerd	op	ons	werk.	Nog	niet	eerder	hebben	we	ons	huidige	werk	zo	grondig	geanalyseerd.	En	het	heeft	veel	opgeleverd.	Met	deskundige	
begeleiding	van	Mano,	Bureau	voor	Maatschappelijke	Ontwikkeling,	is	het	gelukt	om	de	betekenis	van	ons	werk	te	koppelen	aan	doelstellingen	en	resultaten.	Daarmee	kunnen	we	meer	resul-
taatgericht	werken	en	kunnen	we	duidelijker	en	meer	onderbouwd	laten	zien	aan	externen	in	hoeverre	het	werk	van	Stichting	JIJ	van	waarde	is.	Dit	is	van	belang,	omdat	we	hopen	op	die	manier	
nog	meer	support	van	subsidiegevers	en	andere	financieringsbronnen	te	verkrijgen	en	daarmee	onze	financiële	positie	te	kunnen	versterken,	zodat	wij	ons	bestaansrecht	kunnen	behouden	en	
tegelijkertijd	onze	aandacht	en	energie	meer	kunnen	richten	op	het	doel	van	Stichting	JIJ	in	plaats	van	op	de	randvoorwaarden	om	de	organisatie	te	kunnen	laten	voortbestaan.
 
Ondanks	economische	tegenwind,	wordt	in	dit	plan	ingezet	op	voorzichtige	groei	en	versterking	van	de	organisatie.	We	verwachten	een	groeiende	belangstelling	voor	het	werk	van	Stichting	JIJ	
van	zowel	cliënten,	naastbetrokkenen	als	professionals	en	zorginstellingen.	Dit	plan	is	daarmee	een	uitstekend	vertrekpunt	om	gesprekken	aan	te	gaan	met	de	overheid,	fondsen	en	met	andere	
financieringsbronnen.

Om	tot	dit	meerjarenplan	te	komen	is	intensief	gesproken	met	vertegenwoordigers	van	alle	lagen	in	de	organisatie.	Samen	met	bestuursleden	en	medewerkers	is	diepgaand	nagedacht	over	de	
betekenis	en	waarde	van	ons	werk.	We	kijken	daarom	terug	op	een	goed,	leerzaam	maar	ook	intensief	proces.	Temeer	omdat	het	“gewone‟	werk	ook	aandacht	bleef	vragen.	Het	proces	heeft	ons	
als	medewerkers	opnieuw	bewust	gemaakt	van	de	betekenis	van	ons	werk	en	heeft	ons	geïnspireerd	om	ook	in	de	komende	jaren	met	vereende	krachten,	ieder	met	haar	of	zijn	eigen	persoon-
lijkheid	en	talent,	onze	droom	verder	te	verwezenlijken	en	voor	de	mensen	met	een	eetstoornis	en	hun	naasten	van	betekenis	te	kunnen	zijn	en	hen	te	helpen	in	hun	weg	naar	herstel.

Rotterdam,	8	mei	2015

Saskia lagerwaard
Algemeen Coördinator

Stilstaan bij de dingen waar je mee bezig bent en van daaruit vooruit kijken is nuttig en noodzakelijk. en je verdiepen in ontwikkelingen die op je 
afkomen is absoluut nodig. Het klinkt vanzelfsprekend, maar in het turbulente bestaan van Stichting jIj, waarin enerzijds de organisatie nog in een 
opbouwfase verkeert en acute vraagstukken de tijd van de coördinatoren in beslag nemen, is het tijd nemen voor reflectie en bezinning en het na-
denken over de toekomst iets wat je liever tot ‘morgen’ uitstelt.

8.   Slotwoord
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Bijlagen
Bij	deze	rapportage	zijn	de	volgende	bijlagen	bijgevoegd:

Bijlage 1 – Meerjarenbegroting 2016-2018
Bijlage 2 – logical Framework
Bijlage 3 – Operationeel plan
Bijlage 4 – Matrix voor Kwaliteit van Bestaan



Bijlage 1 
Meerjarenbegroting 2016-2018 

Deze bijlage kan op verzoek worden aangeleverd.



# Doelen Indicatoren Bronnen Voorwaarden

Missie
*	  Voor	  90%	  van	  de	  cliënten	  geldt	  dat	  binnen	  de	  'Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan'	  de	  cliënt	  minstens	  één	  trede	  stijgt	  binnen	  elk	  
domein	  waar	  Stichting	  Jij	  samen	  met	  hem	  of	  haar	  aan	  werkt.	  Er	  wordt	  naar	  gestreefd	  voor	  zoveel	  mogelijk	  domeinen	  een	  stijging	  
naar	  trede	  3	  te	  realiseren.	  Daarmee	  zijn	  de	  cliënten	  beperkt	  zelfredzaam.	  Voor	  een	  deel	  van	  de	  cliënten	  geldt	  echter	  dat	  streven	  
naar	  stabliteit	  realistischer	  is.	  

*	  Onder	  minder	  zware	  belasting	  van	  het	  sociaal	  stelsel	  	  wordt	  verstaan:	  vermindering	  van	  het	  aantal	  (dag)klinische	  opnames	  in	  
de	  GGZ,	  (herhaalde)	  ziekenhuisopnames,	  minder	  uitval	  op	  school	  of	  op	  het	  werk	  en	  minder	  gevallen	  van	  blijvende	  
arbeidsongeschiktheid.	  

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

*	  Onder	  dagelijks	  functioneren	  wordt	  verstaan:	  cliënten	  zijn	  (beperkt	  zelfredzaam)	  op	  het	  vlak	  van	  sociale	  participatie	  
(interpersoonlijke	  relaties,	  gelijkwaardigheid	  en	  sociale	  inclusie)	  en	  welbevinden	  (geestelijk,	  lichamelijk	  en	  materieel).	   Jaarverslag

Interne	  verslagen

*	  De	  laagdrempelige	  manier	  waarop	  Stichting	  Jij	  haar	  cliënten	  begeleidt,	  komt	  tot	  uiting	  doordat:

〈         Mensen	  anoniem	  bij	  Stichting	  Jij	  terecht	  kunnen;

〈         Ervaringsdeskundigen	  worden	  ingezet	  voor	  de	  begeleiding; KPI	  overzicht

〈         Er	  geen	  doorverwijzing	  nodig	  is	  van	  de	  huisarts; Evaluatieformulieren

〈         De	  locaties	  zowel	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  als	  met	  de	  auto	  makkelijk	  bereikbaar	  zijn;

〈        De bijdrage in vergelijking met andere zorgaanbieders zeer laag is. In het geval een cliënt kan aantonen niet draagkrachtig te zijn,
wordt	  er	  vrijstelling	  verleend	  voor	  (een	  deel	  van)	  de	  bijdrage.

*	  Stichting	  Jij	  bereikt	  vooral	  die	  mensen	  die	  door	  de	  reguliere	  zorg	  niet	  of	  onvoldoende	  worden	  bereikt.

* 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.

Op  individueel  vlak:
Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  onafhankelijkheid	  is	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  gegroeid	  in	  de	  matrix.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  ten	  minste	  1	  
trede	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  één	  of	  meerdere	  domeinen:	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  zelfbepaling	  en	  activiteiten	  dagelijks	  leven.	   Rapportages

Gespreksverslagen

1B:	  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.

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  welbevinden	  geeft	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  aan	  daarin	  te	  zijn	  gegroeid.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  tenminste	  
1	  treden	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  1	  of	  meer	  domeinen	  van	  geestelijk,	  lichamelijk	  en	  materiaal	  welbevinden.

Op  sociaal  vlak: Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan
Mensen	  met	  eetproblematiek	  hebben	  een	  gezond	  sociaal	  netwerk	  en	  nemen	  actief	  deel	  
aan	  de	  maatschappij Rapportages

Gespreksverslagen

Evaluatieformulieren

Op  maatschappelijk  vlak:
*	  Onder	  compleet	  wordt	  verstaan:	  voortraject,	  zelfhulpgroepen,	  individuele	  begeleiding,	  dagbesteding	  en	  nazorg

Jaarverslag
*	  Onder	  relatief	  goedkoop	  wordt	  verstaan:	  duur	  betaalde	  professionals	  worden	  (gedeeltelijk)	  vervangen	  door	  getrainde	  
vrijwilligers

KPI-‐overzicht
*	  Onder	  passend	  wordt	  verstaan:	  aanbod	  sluit	  aan	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  cliënten	  aan	  laagdrempeligheid,	  anonimiteit	  en	  
herkenning	  door	  ervaringsdeskundigen.	  Er	  wordt	  begeleding	  op	  maat	  geboden,	  naar	  gelang	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  de	  
cliënt.	  Daarnaast	  sluit	  het	  aanbod	  aan	  op	  de	  reguliere	  hulpverlening.	  

evaluatieformulieren
*	  Er	  wordt	  samengewerkt	  met	  30-‐60	  samenwerkingspartners	  binnen	  de	  ketenzorg.

Rapportages

Jaarverslag
In	  2015	  worden	  naar	  verwachting	  50.000	  personen	  bereikt.	  Per	  jaar	  verwachten	  we	  dat	  daar	  25.000	  mensen	  bij	  komen.

KPI-‐overzicht

Verslag	  project

Groei  van  de  organisatie: *	  Eigen	  deskundigheid	  wordt	  voortdurend	  verbeterd	  door	  deskundigheidsbevordering,	  coaching	  en	  intervisie.	  Aan	  het	  eind	  van	  2017	  
hebben	  we	  alle	  60	  (vrijwillige)	  medewerkers	  getraind.	  Het	  aantal	  activiteiten	  dat	  per	  vrijwilliger	  wordt	  verricht	  wordt	  uitgebreid,	  zij	  
krijgen	  meer	  verantwoordelijkheden	  en	  taken.

4A:	  Kwalitatief:	  stichting	  Jij	  blijft	  zich	  verder	  ontwikkelen	  op	  inhoudelijk	  vlak	  en	  brengt	  
zowel	  intern	  als	  naar	  buiten	  toe	  verdieping	  aan	  in	  haar	  aanbod.	  

*	  Het	  aanbod	  van	  Stichting	  Jij	  wordt	  continu	  geactualiseerd,	  aan	  de	  hand	  van	  trends	  in	  de	  maatschappij	  en	  informatie	  voortkomend	  
uit	  onderzoeken,	  o.a.	  naar	  nieuwe	  of	  moeilijk	  te	  bereiken	  doelgroepen.

*	  We	  verwachten	  50.000	  mensen	  te	  bereiken.	  Naar	  verwachting	  komen	  hier	  jaarlijks	  25.000	  mensen	  bij.	  

*	  Aan	  het	  einde	  van	  2017	  wordt	  er	  samengewerkt	  met	  85	  partners.	  Naar	  verwachtiing	  worden	  per	  maand	  2	  organisaties	  bezocht	  en	  
actief	  geïnformeerd	  over	  het	  aanbod	  van	  Stichhting	  Jij.	  Daarnaast	  worden	  vele	  organisaties	  benaderd	  met	  informatie	  via	  mail,	  
LinkedIn	  of	  via	  andere	  wegen.	  	  

1A.1.
Spreekuren	  op	  middelbare	  scholen	  in	  aanvulling	  op	  de	  preventielessen	  van	  buro	  
PUUR	  in	  het	  kader	  van	  het	  Broodnodig!	  project	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren

Per	  jaar	  worden	  40	  spreekuren	  gegeven.	  Daarmee	  verachten	  we	  1000	  leerlingen	  en	  42	  professionals	  te	  bereiken. Programmering	  van	  
preventielessen,	  verslagen,	  lijst	  
met	  scholen

1.A.2. Ambulante	  spreekuren	  voor	  jongeren	  binnen	  het	  Broodnodig!	  Traject
Vanaf	  eind	  2015.	  Op	  jaarbasis	  verwachten	  wij	  72	  spreekuren	  te	  houden,	  waarmee	  we	  direct	  50	  jongeren	  bereiken.	  Indirect	  bereiken	  
wij	  50.000	  mensen.

1A.3.	   Open	  dagen	  t.b.v.	  laagdrempelige	  voorlichting Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  25	  personen	  bereikt.	  
Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten

In	  2015	  bereiken	  we	  400	  volwassenen,	  in	  2016	  450	  volwassnen	  en	  in	  2017	  verwachten	  we	  500	  volwassenen	  met	  eetproblematiek	  te	  
bereiken. Cliëntenadministratie,	  

intakeformulieren,	  KPI	  overzicht

Via	  een	  speciaal	  jongerenspreekuur	  verwachten	  we	  in	  2015	  100	  jongeren,	  in	  2016	  200	  jongeren	  en	  in	  2017	  300	  jonggeren	  te	  bereiken. Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren,	  KPI	  overzicht

1A.5. Voorlichtingsbijeenkomsten	  voor	  mensen	  met	  eetproblematiek Jaarlijks	  worden	  er	  4	  bijeenkomsten	  georganiseerd.	  Per	  bijeenkomst	  bereiken	  wij	  8	  deelnemers.
Verslagen,	  deelnemerslijsten

1A.6. Individuele	  begeleiding
Gemiddeld	  vindt	  één	  keer	  per	  drie	  weken	  een	  individueel	  gesprek	  plaats.	  Er	  zijn	  maximaal	  vijf	  begeleidingstrajecten	  op	  individueel	  
niveau	  tegelijkertijd	  mogelijk.	  Er	  worden	  tussen	  5	  en	  15	  personen	  op	  jaarbasis	  begeleid.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI	  
overzicht,	  evaluatieformulieren

1A.7.
Begeleiding	  door	  ervaringsdeskundigen	  bij	  huisartsbezoek,	  therapeutenbezoek,	  
etc.

5	  tot	  10	  cliënten	  worden	  op	  jaarbasis	  begeleid
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI	  
overzicht,	  evaluatieformulieren

1A.8. 	  Diverse	  vormen	  van	  zelfhulpgroepen
Op	  jaar	  basis	  zijn	  er	  4	  startgroepen	  van	  vier	  maanden,	  2	  vervolggroepen	  van	  4	  maanden	  en	  2	  instroomgroepen.	  De	  bijeenkomsten	  
vinden	  wekelijks	  (start-‐	  en	  vervolggroep)	  of	  tweewekelijks	  (instroomgroep)	  plaats.	  Per	  groep	  bereiken	  we	  6	  deelnemers.	  In	  totaal	  
bereiken	  we	  gemiddeld	  op	  jaarbasis	  48	  cliënten.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  
evaluatieformulieren,	  matrix	  
kwaliteit	  van	  bestaan,	  KPI-‐
overzicht

1A.9. Nazorggroep 	  Op	  jaarbasis	  vinden	  4	  nazorggroepen	  van	  6	  maanden	  plaats.	  In	  totaal	  verwachten	  wij	  daamee	  15	  tot	  20	  cliënten	  te	  bereiken.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  
evaluatieformulieren,	  matrix	  
kwaliteit	  van	  bestaan,	  KPI-‐
overzicht

1A.10.
Inloopuren	  Jij	  Huis	  (lotgenotencontact,	  ervaringsdeskundigen,	  (h)erkenning,	  
dagbesteding)

In	  2015	  maken	  60-‐75	  leden	  gebruik	  van	  het	  Jij-‐huis,	  in	  2016	  zijn	  dat	  naar	  verwachting	  75	  tot	  100	  en	  in	  2017	  zijn	  dat	  er	  100.

Cliëntenadministratie,	  
evaluatieformulier	  activiteiten,	  
lidmaatschappasjes,	  KPI-‐
overzicht

1A.11. Trainingen	  t.a.v.	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  sociale	  vaardigheden
Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  24	  trainingen	  plaats.	  Aan	  de	  trainingen	  nemen	  5	  tot	  10	  personen	  deel.	  In	  totaal	  nemen	  op	  jaarbasis	  120	  -‐	  240	  
mensen	  deel	  aan	  de	  trainingen.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.12.
Activiteiten	  en	  workshops	  t.a.v.	  talentontwikkeling	  en	  het	  versterken	  van	  	  
eigenwaarde	  en	  t.b.v.	  dagbesteding

Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  36	  (recreatieve)	  activiteiten/workshops	  plaats.	  Aan	  de	  activiteiten	  nemen	  gemiddeld	  6	  personen	  deel.	  In	  totaal	  
nemen	  op	  jaarbasis	  216	  mensen	  deel	  aan	  de	  trainingen.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.13.
Motivatieworkshops	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren	  met	  een	  (beginnende)	  
eetstoornis	  in	  het	  kader	  van	  het	  Broodnodig!	  project	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren

In	  2015	  verzorgen	  wij	  4	  workshops;	  in	  2016	  zijn	  dat	  er	  6	  en	  in	  2017	  8.	  Per	  workshop	  bereiken	  wij	  6	  jongeren.	  Indirect	  verwachten	  wij	  
50.000	  jongeren,	  docenten	  en	  andere	  professionals	  te	  bereiken.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.14. Contactgroep	  LES	  (langdurige	  Eetstoornis)
Wekelijkse	  bijeenkomsten	  gedurende	  het	  hele	  jaar.	  In	  2015	  verwachten	  wij	  3	  tot	  6	  personen	  te	  bereiken,	  in	  2016	  en	  2017	  6	  tot	  8	  
personen.

Cliëntenadministratie,	  
rapportages,	  evaluatieverslagen,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

1A.15.
Doorverwijzing/links	  	  naar	  info/herstelverhalen,	  filmpjes,	  forum,	  chatfuncties,	  
skype-‐spreekuur	  via	  website,	  blogs	  en	  andere	  social	  media	  i.s.m.	  partners

via	  o.a.	  Facebook,	  website,	  links	  op	  website,	  Linkedin,	  Twitter,	  linkbuilding	  op	  websites	  partners,	  etc.	  worden	  naar	  schatting	  400	  tot	  
500	  volwassenen	  en	  100	  tot	  300	  jongeren	  bereikt.

Aantal	  bezoekers	  website,	  
Bereik	  Facebook,	  Volgers	  
Linkedin	  en	  Twitter,	  Aantal	  
websites	  waarop	  we	  met	  een	  
link	  staan.	  

1B.1. Open	  dagen	  t.b.v.	  laagdrempelige	  voorlichting Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  20	  personen	  bereikt.	  
Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1B.3.	   Anoniem	  en	  gratis	  informatiepunt Per	  jaar	  zal	  er	  150	  uur	  spreekuur	  plaatsvinden	  voor	  naasten.	  We	  verwachten	  daarmee	  150	  naasten	  te	  bereiken.	  
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

1B.4. Voorlichtingsbijeenkomsten	  voor	  naasten Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  4	  bijeenkomsten	  plaats.	  Per	  bijeenkomst	  bereiken	  wij	  8	  personen.
Verslagen,	  deelnemerslijsten,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

1B.5. Individuele	  begeleiding	  voor	  naasten Gesprekken	  vinden	  gemiddeld	  elke	  drie	  weken	  plaats.	  Per	  maand	  kunnen	  twee	  cliënten	  worden	  begeleid.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

1B.6. 	  Contactgroep	  voor	  naasten Tweewekelijkse	  bijeenkomsten	  gedurende	  het	  gehele	  jaar.	  Per	  jaar	  verwachten	  we	  15	  mensen.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

1B.7. Trainingen	  voor	  naasten:	  omgang	  met	  mensen	  met	  eetproblematiek Per	  2017	  vinden	  er	  6	  trainingen	  plaats	  op	  jaarbasis.	  Per	  training	  doen	  8	  deelnemers	  mee.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1B.8.
Ontlasting	  van	  de	  mantelzorgers	  d.m.v.	  organisatie	  van	  inloopuren	  Jij	  Huis	  
(lotgenotencontact,	  ervaringsdeskundigen,	  (h)erkenning,	  dagbesteding)	  voor	  
mensen	  met	  eetproblematiek

In	  2015	  verwachten	  wij	  30-‐40	  naasten	  te	  bereiken.	  In	  2016	  zijn	  dat	  r	  naar	  verwachting	  35	  tot	  50	  en	  in	  2017	  50	  tot	  65. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

1B.9.
Doorverwijzing/links	  	  naar	  info/herstelverhalen,	  filmpjes,	  forum,	  chatfuncties,	  
skype-‐spreekuur	  via	  website,	  blogs	  en	  andere	  social	  media	  i.s.m.	  partners

We	  verwachten	  150	  naasten	  op	  jaarbasis	  te	  bereiken.	   Social	  media,	  links	  website,	  
blogs

2.1. Deelname	  aan	  activiteiten,	  workshops	  en	  inloop Deelname	  aan	  de	  activiteiten	  zoals	  genoemd	  onder	  R1A10,	  11	  en	  12.	  In	  totaal	  worden	  tussen	  400	  en	  520	  mensen	  bereikt.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

2.2. Vrijwilligerswerk	  binnen	  het	  team	  van	  Stichting	  Jij Per	  jaar	  doen	  3	  tot	  5	  cliënten	  vrijwilligerswerk	  binnen	  Stichting	  JIJ.	  
Personeelsadministratie,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen

2.3.
Doorverwijzing	  naar	  partners	  die	  mensen	  kunnen	  activeren	  (dagbesteding,	  
vrijwilligerswerk,	  betaald	  werk)

Maandelijks	  worden	  twee	  cliënten	  doorverwezen	  naar	  3	  tot	  10	  partners.
Gespreksverslagen,	  sociale	  
kaart,	  KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

2.4.	   Thema's	  binnen	  zelfhulpgroepen	  en	  nazorggroepen Deelname	  aan	  de	  activiteiten,	  zoals	  genoemd	  bij	  R1A8.	  en	  9.	  We	  bereiken	  op	  jaarbasis	  63	  tot	  68	  cliënten.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.5.	   Thema's	  binnen	  de	  individuele	  begeleiding Deelname	  aan	  activiteit,	  zoals	  genoemd	  bij	  1A5.	  Op	  jaarbasis	  worden	  5	  tot	  15	  personen	  bereikt.	  
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.6. Contactgroep	  LES	  (langdurige	  Eetstoornis)
Wekelijkse	  bijeenkomsten	  voor	  6	  cliënten	  gedurende	  het	  hele	  jaar.	  In	  2015	  verwachten	  wij	  3	  tot	  6	  mensen	  te	  bereiken	  en	  in	  2016	  en	  
2017	  6	  tot	  8.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.7.

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,	  
voedselbankt,	  etc.

Er	  is	  contact	  met	  10	  samenwerkingspartners.	  Gemiddels	  worden	  per	  maand	  	  twee	  cliënten	  actief	  doorverwezen.	  
gespreksverslagen	  sociale	  kaart,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

3A.1. Voorlichting	  aan	  organisaties	  uit	  het	  GGZ-‐netwerk	  in	  Zuid-‐Holland Op	  jaarbasis	  worden	  6	  voorlichtingen	  gegeven.	  Per	  bijeenkomst	  verwachten	  wij	  2	  tot	  15	  professionals	  te	  bereiken.	  
Programmering	  bijeenkomsten,	  
lijst	  met	  organisaties

3A.2.
Voorlichting	  aan	  professionals	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland	  t.a.v.	  eetproblematiek	  
(zoals	  arbodiensten,	  welzijnsaanbieders,	  …….etc)

Op	  jaarbasis	  worden	  6	  voorlichtingen	  gegeven.	  Per	  bijeenkomst	  verwachten	  wij	  2	  tot	  15	  professionals	  te	  bereiken.
Programmering	  bijeenkomsten,	  
lijst	  met	  organisaties

3A.3.
Training/	  voorlichting	  voor	  huisartsen,	  zorgondersteuners,	  POHGGZ	  en	  diëtisten	  
t.a.v.	  vroegtijdige	  signalering	  eetproblematiek	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur

Vanaf	  2016	  vinden	  op	  jaarbasis	  2	  voorlichtingsbijeenkomsten	  plaats	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur.	  Per	  bijeenkomst	  worden	  2	  tot	  
15	  professionals	  bereikt.

jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.4.
Voorlichting	  en	  training	  van	  professionals	  i.s.m.	  bureau	  PUUR	  (scholen,	  
sportscholen)

Vanaf	  2016	  vinden	  op	  jaarbasis	  2	  voorlichtingsbijeenkomsten	  plaats	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur.	  Per	  bijeenkomst	  worden	  2	  tot	  
15	  professionals	  bereikt. jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.5.	  
Verspreiding	  informatie	  t.a.v.	  eetproblematiek	  en	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  diverse	  
laagdrempelige	  P.R.-‐middelen	  (posters,	  brochures,	  filmpjes,	  linkedin	  groep,	  etc)	  bij	  
scholen,	  bibliotehken,	  etc.	  gericht	  op	  mensen	  met	  eetproblematiek	  en	  naasten

Er	  worden	  2500	  flyers	  en	  2600	  brochures	  verspreid.	  Daarnaast	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  posters,	  filmpjes	  Facebook,	  Twitter	  en	  
Youtube.	  In	  totaal	  verwachten	  we	  50.000	  personen	  te	  bereiken.

Archief	  met	  communicatie-‐
uitingen

3A.6.	  
Informatie-‐	  en	  adviespunt	  over	  soorten	  hulpverlening	  in	  de	  regio	  t.a.v.	  mensen	  
met	  eetproblematiek	  en	  naasten

Via	  het	  informatie-‐enadviespunt	  worden	  800	  personen	  op	  jaarbasis	  geïnformeerd. Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren

3A.7.
Informatie-‐	  en	  adviespunt	  voor	  GGZ-‐sector,	  scholen	  en	  welzijnsorganisaties	  over	  
eetproblematiek	  en	  de	  inzet	  van	  ervaringsdeskundigen	  van	  Stichting	  Jij	  in	  
aansluiting	  op	  hun	  aanbod

300	  professionals	  worden	  op	  jaarbasis	  direct	  geïnformeerd	  tijdens	  150	  contacturen.	  Indirect	  bereik	  wordt	  op	  50.000	  geschat. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.8.
Lidmaatschap	  Jij-‐huis	  (activiteiten	  zoals	  genoemd	  onder	  resultaat	  1)	  in	  combinatie	  
met	  therapie	  vanuit	  de	  reguliere	  hulpverlening

In	  2015	  zijn	  60	  cliënten	  lid	  van	  het	  Jij-‐huis	  op	  jaarbasis.	  In	  2016	  zijn	  dat	  er	  80	  en	  in	  2017	  100	  cliënten. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.9. Doorverwijzing	  naar	  reguliere	  hulpverlening	  na	  adviesgesprek	  	  bij	  Stichting	  Jij In	  2015	  verwachten	  wij	  20	  tot	  25	  personen	  door	  te	  verwijzen,	  in	  2016	  25	  tot	  75	  en	  in	  2017	  50	  tot	  100	  personen.
Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren

3A.10. Zelfhulpgroep	  ter	  voorbereiding	  op	  reguliere	  therapie	  
Op	  jaar	  basis	  zijn	  er	  4	  startgroepen	  van	  vier	  maanden,	  2	  vervolggroepen	  van	  4	  maanden	  en	  2	  instroomgroepen.	  De	  bijeenkomsten	  
vinden	  wekelijks	  (start-‐	  en	  vervolggroep)	  of	  tweewekelijks	  (instroomgroep)	  plaats.	  Per	  groep	  bereiken	  we	  6	  deelnemers.	  In	  totaal	  
bereiken	  we	  gemiddeld	  op	  jaarbasis	  48	  cliënten.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.11.
Contact	  en	  individuele	  ondersteuning	  door	  ervaringsdeskundige	  Stichting	  Jij	  naast	  
en	  in	  aanvulling	  op	  therapie	  vanuit	  de	  reguliere	  hulpverlening

Gemiddeld	  vindt	  één	  keer	  per	  drie	  weken	  	  een	  individueel	  gesprek	  plaats.	  Er	  zijn	  vijf	  begeleidingstrajecten	  op	  individueel	  niveau	  
tegelijkertijd	  mogelijk.	  Er	  worden	  tussen	  5	  en	  15	  personen	  op	  jaarbasis	  begeleid.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.12.	  
Doorverwijzing,	  afstemming	  en	  samenwerking	  met	  andere	  partners	  in	  de	  regio	  (zie	  
3A.2.)

Er	  wordt	  doorverwezen	  naar	  30	  parners	  in	  2015	  tot	  60	  partners	  in	  2017.	   Lijst	  met	  partners,	  
cliëntenadministratie

3A.13.	  
Uitvoering	  van	  startgroep	  voor	  cliënten	  Human	  Concern,	  op	  aanvraag	  en	  ingekocht	  
door	  Human	  Concern	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  worden	  5	  cliënten	  bereikt	  in	  één	  startgroep,	  waarbij	  er	  20	  bijeenkomsten	  op	  jaarbasis	  plaatsvinden.

Jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.14.
Uitvoering	  van	  nazorggroep	  voor	  cliënten	  Human	  Concern,	  op	  aanvraag	  en	  
ingekocht	  door	  Human	  Concern	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  worden	  5	  cliënten	  bereikt	  in	  één	  nazorggroep,	  waarbij	  er	  20	  bijeenkomsten	  op	  jaarbasis	  plaatsvinden.
jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.15.
Onderzoeken	  samenwerkingsmogelijkheden	  met	  PsyQ,	  Ursula	  en	  Emergis	  en	  
indien	  wenselijk	  en	  haalbaar	  de	  uitvoering	  van	  startgroepen	  en	  nazorggroepen	  
voor	  hun	  cliënten	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  zullen	  	  vanaf	  juni	  2015	  Besprekingen	  plaatsvinden	  met	  deze	  partners.	  De	  bedoeling	  is	  om	  net	  als	  met	  Human	  Concern	  activiteiten	  
op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  en	  door	  te	  verwijzen.	  Stichting	  Jij	  kan	  tegen	  betaling	  een	  gedeelte	  van	  het	  begeleidingstraject	  op	  zich	  nemen.

Samenwerkingsovereenkomsten
,	  jaarverslag

3B.2.
Verspreiding	  informatie	  t.a.v.	  eetproblematiek	  en	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  diverse	  
laagdrempelige	  P.R.-‐middelen	  gericht	  op	  de	  burger	  in	  het	  algemeen	  in	  de	  provincie	  
Zuid-‐Holland

We	  verwachten	  50.000	  mensen	  te	  bereiken	  met	  de	  inzet	  van	  de	  website,	  posters,	  brochures,	  filmpjes,	  artikelen	  in	  dagbladen,	  
tijdschriften	  en	  sociale	  media.

Archief	  met	  communicatie-‐
uitingen

3B.3. Open	  dagen Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  60	  personen	  bereikt.	   Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten

3B.4.	   Medewerking	  aan	  onderzoeken
Medewerking	  wordt	  verleend	  aan	  onderzoeken	  door	  derden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  onderzoek	  van	  de	  Erasmus	  Universiteit	  over	  
transitie	  jeugdzorg	  m.b.t.	  eetstoornissen,	  onderzoek	  zorgstandaard	  eetstoornissen	  (landelijk),	  obesitas	  en	  emotie-‐eten.	  Hieraan	  wordt	  
gemiddeld	  twee	  dagdelen	  per	  week	  besteed.

KPI-‐overzicht

3B.5.
Advisering	  vanuit	  ervaringsdeskundigheid	  aan	  diverse	  instanties,	  zoals	  o.a.	  
gemeentes

Gemiddeld	  ontvangen	  wij	  per	  jaar	  50	  verzoeken.	  Het	  totale	  bereik	  met	  de	  advisering	  komt	  ongeveer	  neer	  op	  50.000	  mensen.	  
Gespreksverslagen,	  e-‐mails,	  KPI-‐
overzicht

3B.6. Vraagbaak	  voor	  scholieren/	  studenten	  (	  scripties,	  werkstukken,	  interviews) Gemiddeld	  besteden	  wij	  1	  of	  2	  dagdelen	  per	  week	  aan	  het	  te	  woord	  staan	  van	  scholieren	  en	  studenten.	   Eindresultaten	  van	  de	  studenten	  
en	  scholieren,	  KPI-‐overzicht

3B.7.
Voorlichting	  vanuit	  ervaringsdeskundigheid	  in	  bibliotheken	  en	  andere	  openbare	  
plekken

Wij	  geven	  4	  voorlichtingen	  op	  jaarbasis.	  Per	  voorlichting	  bereiken	  wij	  tussen	  15	  en	  20	  personen.	  Via	  andere	  P.R.-‐middelen	  verwachten	  
wij	  ongeveer	  50.000	  personen	  te	  bereiken.

Programmering	  van	  de	  
voorlichtingen,	  
deelnemerslijsten

4A.1.

Versterking	  interne	  organisatie	  d.m.v.	  het	  uitbreiden	  van	  betaalde	  werknemers,	  de	  	  
training	  en	  bijscholing	  van	  ervaringsdeskundigen	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
training	  t.a.v.	  het	  geven	  van	  informatie,	  advies	  en	  doorverwijzing	  naar	  diverse	  
instanties

Er	  worden	  50	  vrijwilligers	  getraind.	  Zij	  worden	  getraind	  op	  de	  volgende	  vlakken:	  basistraining,	  inloopmodule,	  IAS-‐module,	  
basisintroductiemodule,	  vervolgtraining	  (bijv.	  verdieping	  luistervaardigheden),	  trainingen	  via	  SVR.	  Vanaf	  2016	  worden	  ook	  betaalde	  
medewerkers	  getraind	  na.v.	  de	  beoordelingsgesprekken.	  

Personeelsadministratie,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen

4A.2. Uitwisselingen	  met	  andere	  organisaties	  
Per	  week	  willen	  we	  ongeveer	  1	  of	  2	  dagdelen	  besteden	  aan	  de	  uitbreiding	  van	  ons	  netwerk.	  We	  streven	  naar	  8	  nieuwe	  partners	  op	  
jaarbasis.	  

Programmering	  van	  de	  
uitwisselingen,	  
samenwerkingsovereenkomsten
,	  netwerkoverzicht

4A.3.
Onderzoek	  naar	  de	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  t.a.v.	  'nieuwe'	  eetstoornissen,	  
zoals	  orthorexia,	  en	  de	  wijze	  waarop	  Stichting	  JIJ	  ondersteuning	  kan	  bieden	  

Het	  vooronderzoek	  is	  in	  2015	  gestart.	  Daarna	  (najaar	  2015	  of	  2016)	  wordt	  besloten	  of	  een	  uitgebreider	  onderzoek	  passend/nuttig	  is.	  
Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4A.4.
Onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  hooggevoeligheid	  en	  eetstoornissen	  en	  
eventuele	  uitbreiding	  van	  het	  aanbod	  naar	  aanleiding	  hiervan

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2017	  starten.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐
onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4.A.5.
Onderzoek	  mogelijkheden	  ontwikkeling	  aanbod	  gericht	  op	  mannen	  met	  
eetproblematiek

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2017	  starten.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐
onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4A.6.
Onderzoek	  mogelijkheden	  ontwikkeling	  aanbod	  gericht	  op	  mensen	  met	  een	  niet-‐
westerse	  achtergrond	  met	  eetproblematiek

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2015	  starten	  in	  samenwerking	  met	  een	  stagiaire.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  
eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4B.1.	   Uit	  breiding	  netwerk	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland	  t.b.v.	  R3A We	  streven	  naar	  samenwerkingsovereenkomsten	  met	  8	  nieuwe	  partners	  op	  jaarbasis.	  
Samenwerkingsovereenkomsten

4B.2.
Onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheden	  en	  wensen	  t.a.v.	  kennisoverdracht	  en	  training	  in	  
de	  methodiek	  van	  Stichting	  Jij	  aan	  andere	  organisaties

In	  2017	  werken	  1	  tot	  2	  organisaties	  met	  onze	  methodiek.	  Zij	  woren	  door	  Stichting	  Jij	  getraind	  en	  begeleid.
Samenwerkingsovereenkomsten

4B.3.	  
Versterken	  financiële	  basis	  van	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  onderzoeken	  van	  nieuwe	  
financiers	  (verzekeringsmaatschappijen,	  sibsidies,	  WMO	  gelden)	  en	  eigen	  
inkomsten

We	  willen	  1	  dagdeel	  per	  week	  besteden	  aan	  het	  zoeken	  naar	  nieuwe	  financiers.	  Daarbij	  streven	  we	  naar	  een	  groei	  van	  €	  25.000	  tot	  €	  
50.000	  op	  jaarbasis.

Jaarrekening,	  jaarverslag

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Onderzoeken	  en	  resultaten,	  P.R.-‐
materiaal,	  
activiteitenprogramma,	  
Deelnemerslijsten,	  cursus-‐	  en	  
trainingsprogramma,	  verslagen,	  
personeelsadministratie,	  
jaarverslag,	  gespreksverslagen,	  
samenwerkingsovereenkomsten
,	  cliëntenadministratie,	  KPI-‐
overzicht,	  netwerkoverzicht,	  
Linkedinpagina,	  Facebookpagina

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan,	  
jaarverslag,	  gegevens	  GGZ,	  KPI-‐
overzicht,	  evaluatieformulieren,	  
rapportages.

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Omgeving	  reageert	  positief,	  
cliënten	  hebben	  een	  
netwerk	  waar	  ze	  op	  terug	  
kunnen	  vallen

Er	  is	  geen	  
multiproblematiek	  of	  
andere	  (psychische)	  
aandoeningen	  die	  
verbetering	  verhinderen,	  
omgeving	  levert	  een	  
positieve	  bijdrage

De	  verschillende	  aspecten	  
waaraan	  met	  de	  cliënten	  
wordt	  gewerkt	  hebben	  een	  
positieve	  invloed	  op	  elkaar,	  
de	  omgeving	  reageert	  
positief,	  er	  zijn	  geen	  externe	  
negatieve	  invloeden	  die	  het	  
dagelijks	  functioneren	  
belemmeren

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Bijdragen  aan  de  verbetering  van  de  kwaliteit  van  leven  van  
mensen  met  eetproblematiek  en  naasten  en  daarmee  bijdragen  aan  

een  minder  zware  belasting  van  het  sociaal  stelsel.

Activiteiten  R4A

Activiteiten  R3A

1

Resultaten

4

3

Activiteiten  R2

Activiteiten  R1B

Activiteiten  R1A

Evaluatieformulieren

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
deelnemers	  nemen	  
regelmatig	  deel	  aan	  de	  
activiteiten	  

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking,	  
deelnemers	  nemen	  
regelmatig	  deel	  aan	  de	  
activiteiten

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
regelmatige	  deelname	  aan	  
de	  activiteiten

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  sociale	  participatie	  geeft	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  aan	  daarin	  te	  zijn	  gegroeid.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  
tenminste	  1	  treden	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  1	  of	  meer	  domeinen	  van	  interpersoonlijke	  relaties	  en	  sociale	  inclusie.

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

1A.4. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anoniem	  en	  gratis	  informatiepunt

Activiteiten  R4B

Op  een  laagdrempelige  manier  verbeteren  van  het  dagelijks  
functioneren  van  mensen  met  eetproblematiek  en  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  waarmee  
een  compleet,  kostenbesparend  en  passend  ketenaanbod  
ontstaat.  

Doelstelling

2

1A:	  	  Mensen	  met	  eetproblematiek	  	  hebben	  inzicht	  en	  zetten	  zelf	  stappen	  richting	  
verbetering	  van	  fysiek,	  psychisch	  en	  emotioneel	  welzijn	  en/of	  herstel.	  Het	  gaat	  hierbij	  
om	  mensen	  die	  niet	  voldoende/	  nog	  niet/	  niet	  meer	  bij	  de	  reguliere	  zorg	  terecht	  
kunnen.

3A:	  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.	  

3B:	  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.	  

4B:	  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	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland.

# Doelen Indicatoren Bronnen Voorwaarden

Missie
*	  Voor	  90%	  van	  de	  cliënten	  geldt	  dat	  binnen	  de	  'Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan'	  de	  cliënt	  minstens	  één	  trede	  stijgt	  binnen	  elk	  
domein	  waar	  Stichting	  Jij	  samen	  met	  hem	  of	  haar	  aan	  werkt.	  Er	  wordt	  naar	  gestreefd	  voor	  zoveel	  mogelijk	  domeinen	  een	  stijging	  
naar	  trede	  3	  te	  realiseren.	  Daarmee	  zijn	  de	  cliënten	  beperkt	  zelfredzaam.	  Voor	  een	  deel	  van	  de	  cliënten	  geldt	  echter	  dat	  streven	  
naar	  stabliteit	  realistischer	  is.	  

*	  Onder	  minder	  zware	  belasting	  van	  het	  sociaal	  stelsel	  	  wordt	  verstaan:	  vermindering	  van	  het	  aantal	  (dag)klinische	  opnames	  in	  
de	  GGZ,	  (herhaalde)	  ziekenhuisopnames,	  minder	  uitval	  op	  school	  of	  op	  het	  werk	  en	  minder	  gevallen	  van	  blijvende	  
arbeidsongeschiktheid.	  

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

*	  Onder	  dagelijks	  functioneren	  wordt	  verstaan:	  cliënten	  zijn	  (beperkt	  zelfredzaam)	  op	  het	  vlak	  van	  sociale	  participatie	  
(interpersoonlijke	  relaties,	  gelijkwaardigheid	  en	  sociale	  inclusie)	  en	  welbevinden	  (geestelijk,	  lichamelijk	  en	  materieel).	   Jaarverslag

Interne	  verslagen

*	  De	  laagdrempelige	  manier	  waarop	  Stichting	  Jij	  haar	  cliënten	  begeleidt,	  komt	  tot	  uiting	  doordat:

〈         Mensen	  anoniem	  bij	  Stichting	  Jij	  terecht	  kunnen;

〈         Ervaringsdeskundigen	  worden	  ingezet	  voor	  de	  begeleiding; KPI	  overzicht

〈         Er	  geen	  doorverwijzing	  nodig	  is	  van	  de	  huisarts; Evaluatieformulieren

〈         De	  locaties	  zowel	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  als	  met	  de	  auto	  makkelijk	  bereikbaar	  zijn;

〈        De bijdrage in vergelijking met andere zorgaanbieders zeer laag is. In het geval een cliënt kan aantonen niet draagkrachtig te zijn,
wordt	  er	  vrijstelling	  verleend	  voor	  (een	  deel	  van)	  de	  bijdrage.

*	  Stichting	  Jij	  bereikt	  vooral	  die	  mensen	  die	  door	  de	  reguliere	  zorg	  niet	  of	  onvoldoende	  worden	  bereikt.

* 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.

Op  individueel  vlak:
Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  onafhankelijkheid	  is	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  gegroeid	  in	  de	  matrix.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  ten	  minste	  1	  
trede	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  één	  of	  meerdere	  domeinen:	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  zelfbepaling	  en	  activiteiten	  dagelijks	  leven.	   Rapportages

Gespreksverslagen

1B:	  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.

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  welbevinden	  geeft	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  aan	  daarin	  te	  zijn	  gegroeid.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  tenminste	  
1	  treden	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  1	  of	  meer	  domeinen	  van	  geestelijk,	  lichamelijk	  en	  materiaal	  welbevinden.

Op  sociaal  vlak: Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan
Mensen	  met	  eetproblematiek	  hebben	  een	  gezond	  sociaal	  netwerk	  en	  nemen	  actief	  deel	  
aan	  de	  maatschappij Rapportages

Gespreksverslagen

Evaluatieformulieren

Op  maatschappelijk  vlak:
*	  Onder	  compleet	  wordt	  verstaan:	  voortraject,	  zelfhulpgroepen,	  individuele	  begeleiding,	  dagbesteding	  en	  nazorg

Jaarverslag
*	  Onder	  relatief	  goedkoop	  wordt	  verstaan:	  duur	  betaalde	  professionals	  worden	  (gedeeltelijk)	  vervangen	  door	  getrainde	  
vrijwilligers

KPI-‐overzicht
*	  Onder	  passend	  wordt	  verstaan:	  aanbod	  sluit	  aan	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  cliënten	  aan	  laagdrempeligheid,	  anonimiteit	  en	  
herkenning	  door	  ervaringsdeskundigen.	  Er	  wordt	  begeleding	  op	  maat	  geboden,	  naar	  gelang	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  de	  
cliënt.	  Daarnaast	  sluit	  het	  aanbod	  aan	  op	  de	  reguliere	  hulpverlening.	  

evaluatieformulieren
*	  Er	  wordt	  samengewerkt	  met	  30-‐60	  samenwerkingspartners	  binnen	  de	  ketenzorg.

Rapportages

Jaarverslag
In	  2015	  worden	  naar	  verwachting	  50.000	  personen	  bereikt.	  Per	  jaar	  verwachten	  we	  dat	  daar	  25.000	  mensen	  bij	  komen.

KPI-‐overzicht

Verslag	  project

Groei  van  de  organisatie: *	  Eigen	  deskundigheid	  wordt	  voortdurend	  verbeterd	  door	  deskundigheidsbevordering,	  coaching	  en	  intervisie.	  Aan	  het	  eind	  van	  2017	  
hebben	  we	  alle	  60	  (vrijwillige)	  medewerkers	  getraind.	  Het	  aantal	  activiteiten	  dat	  per	  vrijwilliger	  wordt	  verricht	  wordt	  uitgebreid,	  zij	  
krijgen	  meer	  verantwoordelijkheden	  en	  taken.

4A:	  Kwalitatief:	  stichting	  Jij	  blijft	  zich	  verder	  ontwikkelen	  op	  inhoudelijk	  vlak	  en	  brengt	  
zowel	  intern	  als	  naar	  buiten	  toe	  verdieping	  aan	  in	  haar	  aanbod.	  

*	  Het	  aanbod	  van	  Stichting	  Jij	  wordt	  continu	  geactualiseerd,	  aan	  de	  hand	  van	  trends	  in	  de	  maatschappij	  en	  informatie	  voortkomend	  
uit	  onderzoeken,	  o.a.	  naar	  nieuwe	  of	  moeilijk	  te	  bereiken	  doelgroepen.

*	  We	  verwachten	  50.000	  mensen	  te	  bereiken.	  Naar	  verwachting	  komen	  hier	  jaarlijks	  25.000	  mensen	  bij.	  

*	  Aan	  het	  einde	  van	  2017	  wordt	  er	  samengewerkt	  met	  85	  partners.	  Naar	  verwachtiing	  worden	  per	  maand	  2	  organisaties	  bezocht	  en	  
actief	  geïnformeerd	  over	  het	  aanbod	  van	  Stichhting	  Jij.	  Daarnaast	  worden	  vele	  organisaties	  benaderd	  met	  informatie	  via	  mail,	  
LinkedIn	  of	  via	  andere	  wegen.	  	  

1A.1.
Spreekuren	  op	  middelbare	  scholen	  in	  aanvulling	  op	  de	  preventielessen	  van	  buro	  
PUUR	  in	  het	  kader	  van	  het	  Broodnodig!	  project	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren

Per	  jaar	  worden	  40	  spreekuren	  gegeven.	  Daarmee	  verachten	  we	  1000	  leerlingen	  en	  42	  professionals	  te	  bereiken. Programmering	  van	  
preventielessen,	  verslagen,	  lijst	  
met	  scholen

1.A.2. Ambulante	  spreekuren	  voor	  jongeren	  binnen	  het	  Broodnodig!	  Traject
Vanaf	  eind	  2015.	  Op	  jaarbasis	  verwachten	  wij	  72	  spreekuren	  te	  houden,	  waarmee	  we	  direct	  50	  jongeren	  bereiken.	  Indirect	  bereiken	  
wij	  50.000	  mensen.

1A.3.	   Open	  dagen	  t.b.v.	  laagdrempelige	  voorlichting Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  25	  personen	  bereikt.	  
Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten

In	  2015	  bereiken	  we	  400	  volwassenen,	  in	  2016	  450	  volwassnen	  en	  in	  2017	  verwachten	  we	  500	  volwassenen	  met	  eetproblematiek	  te	  
bereiken. Cliëntenadministratie,	  

intakeformulieren,	  KPI	  overzicht

Via	  een	  speciaal	  jongerenspreekuur	  verwachten	  we	  in	  2015	  100	  jongeren,	  in	  2016	  200	  jongeren	  en	  in	  2017	  300	  jonggeren	  te	  bereiken. Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren,	  KPI	  overzicht

1A.5. Voorlichtingsbijeenkomsten	  voor	  mensen	  met	  eetproblematiek Jaarlijks	  worden	  er	  4	  bijeenkomsten	  georganiseerd.	  Per	  bijeenkomst	  bereiken	  wij	  8	  deelnemers.
Verslagen,	  deelnemerslijsten

1A.6. Individuele	  begeleiding
Gemiddeld	  vindt	  één	  keer	  per	  drie	  weken	  een	  individueel	  gesprek	  plaats.	  Er	  zijn	  maximaal	  vijf	  begeleidingstrajecten	  op	  individueel	  
niveau	  tegelijkertijd	  mogelijk.	  Er	  worden	  tussen	  5	  en	  15	  personen	  op	  jaarbasis	  begeleid.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI	  
overzicht,	  evaluatieformulieren

1A.7.
Begeleiding	  door	  ervaringsdeskundigen	  bij	  huisartsbezoek,	  therapeutenbezoek,	  
etc.

5	  tot	  10	  cliënten	  worden	  op	  jaarbasis	  begeleid
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI	  
overzicht,	  evaluatieformulieren

1A.8. 	  Diverse	  vormen	  van	  zelfhulpgroepen
Op	  jaar	  basis	  zijn	  er	  4	  startgroepen	  van	  vier	  maanden,	  2	  vervolggroepen	  van	  4	  maanden	  en	  2	  instroomgroepen.	  De	  bijeenkomsten	  
vinden	  wekelijks	  (start-‐	  en	  vervolggroep)	  of	  tweewekelijks	  (instroomgroep)	  plaats.	  Per	  groep	  bereiken	  we	  6	  deelnemers.	  In	  totaal	  
bereiken	  we	  gemiddeld	  op	  jaarbasis	  48	  cliënten.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  
evaluatieformulieren,	  matrix	  
kwaliteit	  van	  bestaan,	  KPI-‐
overzicht

1A.9. Nazorggroep 	  Op	  jaarbasis	  vinden	  4	  nazorggroepen	  van	  6	  maanden	  plaats.	  In	  totaal	  verwachten	  wij	  daamee	  15	  tot	  20	  cliënten	  te	  bereiken.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  
evaluatieformulieren,	  matrix	  
kwaliteit	  van	  bestaan,	  KPI-‐
overzicht

1A.10.
Inloopuren	  Jij	  Huis	  (lotgenotencontact,	  ervaringsdeskundigen,	  (h)erkenning,	  
dagbesteding)

In	  2015	  maken	  60-‐75	  leden	  gebruik	  van	  het	  Jij-‐huis,	  in	  2016	  zijn	  dat	  naar	  verwachting	  75	  tot	  100	  en	  in	  2017	  zijn	  dat	  er	  100.

Cliëntenadministratie,	  
evaluatieformulier	  activiteiten,	  
lidmaatschappasjes,	  KPI-‐
overzicht

1A.11. Trainingen	  t.a.v.	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  sociale	  vaardigheden
Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  24	  trainingen	  plaats.	  Aan	  de	  trainingen	  nemen	  5	  tot	  10	  personen	  deel.	  In	  totaal	  nemen	  op	  jaarbasis	  120	  -‐	  240	  
mensen	  deel	  aan	  de	  trainingen.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.12.
Activiteiten	  en	  workshops	  t.a.v.	  talentontwikkeling	  en	  het	  versterken	  van	  	  
eigenwaarde	  en	  t.b.v.	  dagbesteding

Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  36	  (recreatieve)	  activiteiten/workshops	  plaats.	  Aan	  de	  activiteiten	  nemen	  gemiddeld	  6	  personen	  deel.	  In	  totaal	  
nemen	  op	  jaarbasis	  216	  mensen	  deel	  aan	  de	  trainingen.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.13.
Motivatieworkshops	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren	  met	  een	  (beginnende)	  
eetstoornis	  in	  het	  kader	  van	  het	  Broodnodig!	  project	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren

In	  2015	  verzorgen	  wij	  4	  workshops;	  in	  2016	  zijn	  dat	  er	  6	  en	  in	  2017	  8.	  Per	  workshop	  bereiken	  wij	  6	  jongeren.	  Indirect	  verwachten	  wij	  
50.000	  jongeren,	  docenten	  en	  andere	  professionals	  te	  bereiken.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.14. Contactgroep	  LES	  (langdurige	  Eetstoornis)
Wekelijkse	  bijeenkomsten	  gedurende	  het	  hele	  jaar.	  In	  2015	  verwachten	  wij	  3	  tot	  6	  personen	  te	  bereiken,	  in	  2016	  en	  2017	  6	  tot	  8	  
personen.

Cliëntenadministratie,	  
rapportages,	  evaluatieverslagen,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

1A.15.
Doorverwijzing/links	  	  naar	  info/herstelverhalen,	  filmpjes,	  forum,	  chatfuncties,	  
skype-‐spreekuur	  via	  website,	  blogs	  en	  andere	  social	  media	  i.s.m.	  partners

via	  o.a.	  Facebook,	  website,	  links	  op	  website,	  Linkedin,	  Twitter,	  linkbuilding	  op	  websites	  partners,	  etc.	  worden	  naar	  schatting	  400	  tot	  
500	  volwassenen	  en	  100	  tot	  300	  jongeren	  bereikt.

Aantal	  bezoekers	  website,	  
Bereik	  Facebook,	  Volgers	  
Linkedin	  en	  Twitter,	  Aantal	  
websites	  waarop	  we	  met	  een	  
link	  staan.	  

1B.1. Open	  dagen	  t.b.v.	  laagdrempelige	  voorlichting Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  20	  personen	  bereikt.	  
Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1B.3.	   Anoniem	  en	  gratis	  informatiepunt Per	  jaar	  zal	  er	  150	  uur	  spreekuur	  plaatsvinden	  voor	  naasten.	  We	  verwachten	  daarmee	  150	  naasten	  te	  bereiken.	  
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

1B.4. Voorlichtingsbijeenkomsten	  voor	  naasten Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  4	  bijeenkomsten	  plaats.	  Per	  bijeenkomst	  bereiken	  wij	  8	  personen.
Verslagen,	  deelnemerslijsten,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

1B.5. Individuele	  begeleiding	  voor	  naasten Gesprekken	  vinden	  gemiddeld	  elke	  drie	  weken	  plaats.	  Per	  maand	  kunnen	  twee	  cliënten	  worden	  begeleid.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

1B.6. 	  Contactgroep	  voor	  naasten Tweewekelijkse	  bijeenkomsten	  gedurende	  het	  gehele	  jaar.	  Per	  jaar	  verwachten	  we	  15	  mensen.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

1B.7. Trainingen	  voor	  naasten:	  omgang	  met	  mensen	  met	  eetproblematiek Per	  2017	  vinden	  er	  6	  trainingen	  plaats	  op	  jaarbasis.	  Per	  training	  doen	  8	  deelnemers	  mee.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1B.8.
Ontlasting	  van	  de	  mantelzorgers	  d.m.v.	  organisatie	  van	  inloopuren	  Jij	  Huis	  
(lotgenotencontact,	  ervaringsdeskundigen,	  (h)erkenning,	  dagbesteding)	  voor	  
mensen	  met	  eetproblematiek

In	  2015	  verwachten	  wij	  30-‐40	  naasten	  te	  bereiken.	  In	  2016	  zijn	  dat	  r	  naar	  verwachting	  35	  tot	  50	  en	  in	  2017	  50	  tot	  65. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

1B.9.
Doorverwijzing/links	  	  naar	  info/herstelverhalen,	  filmpjes,	  forum,	  chatfuncties,	  
skype-‐spreekuur	  via	  website,	  blogs	  en	  andere	  social	  media	  i.s.m.	  partners

We	  verwachten	  150	  naasten	  op	  jaarbasis	  te	  bereiken.	   Social	  media,	  links	  website,	  
blogs

2.1. Deelname	  aan	  activiteiten,	  workshops	  en	  inloop Deelname	  aan	  de	  activiteiten	  zoals	  genoemd	  onder	  R1A10,	  11	  en	  12.	  In	  totaal	  worden	  tussen	  400	  en	  520	  mensen	  bereikt.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

2.2. Vrijwilligerswerk	  binnen	  het	  team	  van	  Stichting	  Jij Per	  jaar	  doen	  3	  tot	  5	  cliënten	  vrijwilligerswerk	  binnen	  Stichting	  JIJ.	  
Personeelsadministratie,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen

2.3.
Doorverwijzing	  naar	  partners	  die	  mensen	  kunnen	  activeren	  (dagbesteding,	  
vrijwilligerswerk,	  betaald	  werk)

Maandelijks	  worden	  twee	  cliënten	  doorverwezen	  naar	  3	  tot	  10	  partners.
Gespreksverslagen,	  sociale	  
kaart,	  KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

2.4.	   Thema's	  binnen	  zelfhulpgroepen	  en	  nazorggroepen Deelname	  aan	  de	  activiteiten,	  zoals	  genoemd	  bij	  R1A8.	  en	  9.	  We	  bereiken	  op	  jaarbasis	  63	  tot	  68	  cliënten.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.5.	   Thema's	  binnen	  de	  individuele	  begeleiding Deelname	  aan	  activiteit,	  zoals	  genoemd	  bij	  1A5.	  Op	  jaarbasis	  worden	  5	  tot	  15	  personen	  bereikt.	  
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.6. Contactgroep	  LES	  (langdurige	  Eetstoornis)
Wekelijkse	  bijeenkomsten	  voor	  6	  cliënten	  gedurende	  het	  hele	  jaar.	  In	  2015	  verwachten	  wij	  3	  tot	  6	  mensen	  te	  bereiken	  en	  in	  2016	  en	  
2017	  6	  tot	  8.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.7.

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,	  
voedselbankt,	  etc.

Er	  is	  contact	  met	  10	  samenwerkingspartners.	  Gemiddels	  worden	  per	  maand	  	  twee	  cliënten	  actief	  doorverwezen.	  
gespreksverslagen	  sociale	  kaart,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

3A.1. Voorlichting	  aan	  organisaties	  uit	  het	  GGZ-‐netwerk	  in	  Zuid-‐Holland Op	  jaarbasis	  worden	  6	  voorlichtingen	  gegeven.	  Per	  bijeenkomst	  verwachten	  wij	  2	  tot	  15	  professionals	  te	  bereiken.	  
Programmering	  bijeenkomsten,	  
lijst	  met	  organisaties

3A.2.
Voorlichting	  aan	  professionals	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland	  t.a.v.	  eetproblematiek	  
(zoals	  arbodiensten,	  welzijnsaanbieders,	  …….etc)

Op	  jaarbasis	  worden	  6	  voorlichtingen	  gegeven.	  Per	  bijeenkomst	  verwachten	  wij	  2	  tot	  15	  professionals	  te	  bereiken.
Programmering	  bijeenkomsten,	  
lijst	  met	  organisaties

3A.3.
Training/	  voorlichting	  voor	  huisartsen,	  zorgondersteuners,	  POHGGZ	  en	  diëtisten	  
t.a.v.	  vroegtijdige	  signalering	  eetproblematiek	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur

Vanaf	  2016	  vinden	  op	  jaarbasis	  2	  voorlichtingsbijeenkomsten	  plaats	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur.	  Per	  bijeenkomst	  worden	  2	  tot	  
15	  professionals	  bereikt.

jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.4.
Voorlichting	  en	  training	  van	  professionals	  i.s.m.	  bureau	  PUUR	  (scholen,	  
sportscholen)

Vanaf	  2016	  vinden	  op	  jaarbasis	  2	  voorlichtingsbijeenkomsten	  plaats	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur.	  Per	  bijeenkomst	  worden	  2	  tot	  
15	  professionals	  bereikt. jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.5.	  
Verspreiding	  informatie	  t.a.v.	  eetproblematiek	  en	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  diverse	  
laagdrempelige	  P.R.-‐middelen	  (posters,	  brochures,	  filmpjes,	  linkedin	  groep,	  etc)	  bij	  
scholen,	  bibliotehken,	  etc.	  gericht	  op	  mensen	  met	  eetproblematiek	  en	  naasten

Er	  worden	  2500	  flyers	  en	  2600	  brochures	  verspreid.	  Daarnaast	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  posters,	  filmpjes	  Facebook,	  Twitter	  en	  
Youtube.	  In	  totaal	  verwachten	  we	  50.000	  personen	  te	  bereiken.

Archief	  met	  communicatie-‐
uitingen

3A.6.	  
Informatie-‐	  en	  adviespunt	  over	  soorten	  hulpverlening	  in	  de	  regio	  t.a.v.	  mensen	  
met	  eetproblematiek	  en	  naasten

Via	  het	  informatie-‐enadviespunt	  worden	  800	  personen	  op	  jaarbasis	  geïnformeerd. Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren

3A.7.
Informatie-‐	  en	  adviespunt	  voor	  GGZ-‐sector,	  scholen	  en	  welzijnsorganisaties	  over	  
eetproblematiek	  en	  de	  inzet	  van	  ervaringsdeskundigen	  van	  Stichting	  Jij	  in	  
aansluiting	  op	  hun	  aanbod

300	  professionals	  worden	  op	  jaarbasis	  direct	  geïnformeerd	  tijdens	  150	  contacturen.	  Indirect	  bereik	  wordt	  op	  50.000	  geschat. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.8.
Lidmaatschap	  Jij-‐huis	  (activiteiten	  zoals	  genoemd	  onder	  resultaat	  1)	  in	  combinatie	  
met	  therapie	  vanuit	  de	  reguliere	  hulpverlening

In	  2015	  zijn	  60	  cliënten	  lid	  van	  het	  Jij-‐huis	  op	  jaarbasis.	  In	  2016	  zijn	  dat	  er	  80	  en	  in	  2017	  100	  cliënten. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.9. Doorverwijzing	  naar	  reguliere	  hulpverlening	  na	  adviesgesprek	  	  bij	  Stichting	  Jij In	  2015	  verwachten	  wij	  20	  tot	  25	  personen	  door	  te	  verwijzen,	  in	  2016	  25	  tot	  75	  en	  in	  2017	  50	  tot	  100	  personen.
Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren

3A.10. Zelfhulpgroep	  ter	  voorbereiding	  op	  reguliere	  therapie	  
Op	  jaar	  basis	  zijn	  er	  4	  startgroepen	  van	  vier	  maanden,	  2	  vervolggroepen	  van	  4	  maanden	  en	  2	  instroomgroepen.	  De	  bijeenkomsten	  
vinden	  wekelijks	  (start-‐	  en	  vervolggroep)	  of	  tweewekelijks	  (instroomgroep)	  plaats.	  Per	  groep	  bereiken	  we	  6	  deelnemers.	  In	  totaal	  
bereiken	  we	  gemiddeld	  op	  jaarbasis	  48	  cliënten.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.11.
Contact	  en	  individuele	  ondersteuning	  door	  ervaringsdeskundige	  Stichting	  Jij	  naast	  
en	  in	  aanvulling	  op	  therapie	  vanuit	  de	  reguliere	  hulpverlening

Gemiddeld	  vindt	  één	  keer	  per	  drie	  weken	  	  een	  individueel	  gesprek	  plaats.	  Er	  zijn	  vijf	  begeleidingstrajecten	  op	  individueel	  niveau	  
tegelijkertijd	  mogelijk.	  Er	  worden	  tussen	  5	  en	  15	  personen	  op	  jaarbasis	  begeleid.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.12.	  
Doorverwijzing,	  afstemming	  en	  samenwerking	  met	  andere	  partners	  in	  de	  regio	  (zie	  
3A.2.)

Er	  wordt	  doorverwezen	  naar	  30	  parners	  in	  2015	  tot	  60	  partners	  in	  2017.	   Lijst	  met	  partners,	  
cliëntenadministratie

3A.13.	  
Uitvoering	  van	  startgroep	  voor	  cliënten	  Human	  Concern,	  op	  aanvraag	  en	  ingekocht	  
door	  Human	  Concern	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  worden	  5	  cliënten	  bereikt	  in	  één	  startgroep,	  waarbij	  er	  20	  bijeenkomsten	  op	  jaarbasis	  plaatsvinden.

Jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.14.
Uitvoering	  van	  nazorggroep	  voor	  cliënten	  Human	  Concern,	  op	  aanvraag	  en	  
ingekocht	  door	  Human	  Concern	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  worden	  5	  cliënten	  bereikt	  in	  één	  nazorggroep,	  waarbij	  er	  20	  bijeenkomsten	  op	  jaarbasis	  plaatsvinden.
jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.15.
Onderzoeken	  samenwerkingsmogelijkheden	  met	  PsyQ,	  Ursula	  en	  Emergis	  en	  
indien	  wenselijk	  en	  haalbaar	  de	  uitvoering	  van	  startgroepen	  en	  nazorggroepen	  
voor	  hun	  cliënten	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  zullen	  	  vanaf	  juni	  2015	  Besprekingen	  plaatsvinden	  met	  deze	  partners.	  De	  bedoeling	  is	  om	  net	  als	  met	  Human	  Concern	  activiteiten	  
op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  en	  door	  te	  verwijzen.	  Stichting	  Jij	  kan	  tegen	  betaling	  een	  gedeelte	  van	  het	  begeleidingstraject	  op	  zich	  nemen.

Samenwerkingsovereenkomsten
,	  jaarverslag

3B.2.
Verspreiding	  informatie	  t.a.v.	  eetproblematiek	  en	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  diverse	  
laagdrempelige	  P.R.-‐middelen	  gericht	  op	  de	  burger	  in	  het	  algemeen	  in	  de	  provincie	  
Zuid-‐Holland

We	  verwachten	  50.000	  mensen	  te	  bereiken	  met	  de	  inzet	  van	  de	  website,	  posters,	  brochures,	  filmpjes,	  artikelen	  in	  dagbladen,	  
tijdschriften	  en	  sociale	  media.

Archief	  met	  communicatie-‐
uitingen

3B.3. Open	  dagen Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  60	  personen	  bereikt.	   Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten

3B.4.	   Medewerking	  aan	  onderzoeken
Medewerking	  wordt	  verleend	  aan	  onderzoeken	  door	  derden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  onderzoek	  van	  de	  Erasmus	  Universiteit	  over	  
transitie	  jeugdzorg	  m.b.t.	  eetstoornissen,	  onderzoek	  zorgstandaard	  eetstoornissen	  (landelijk),	  obesitas	  en	  emotie-‐eten.	  Hieraan	  wordt	  
gemiddeld	  twee	  dagdelen	  per	  week	  besteed.

KPI-‐overzicht

3B.5.
Advisering	  vanuit	  ervaringsdeskundigheid	  aan	  diverse	  instanties,	  zoals	  o.a.	  
gemeentes

Gemiddeld	  ontvangen	  wij	  per	  jaar	  50	  verzoeken.	  Het	  totale	  bereik	  met	  de	  advisering	  komt	  ongeveer	  neer	  op	  50.000	  mensen.	  
Gespreksverslagen,	  e-‐mails,	  KPI-‐
overzicht

3B.6. Vraagbaak	  voor	  scholieren/	  studenten	  (	  scripties,	  werkstukken,	  interviews) Gemiddeld	  besteden	  wij	  1	  of	  2	  dagdelen	  per	  week	  aan	  het	  te	  woord	  staan	  van	  scholieren	  en	  studenten.	   Eindresultaten	  van	  de	  studenten	  
en	  scholieren,	  KPI-‐overzicht

3B.7.
Voorlichting	  vanuit	  ervaringsdeskundigheid	  in	  bibliotheken	  en	  andere	  openbare	  
plekken

Wij	  geven	  4	  voorlichtingen	  op	  jaarbasis.	  Per	  voorlichting	  bereiken	  wij	  tussen	  15	  en	  20	  personen.	  Via	  andere	  P.R.-‐middelen	  verwachten	  
wij	  ongeveer	  50.000	  personen	  te	  bereiken.

Programmering	  van	  de	  
voorlichtingen,	  
deelnemerslijsten

4A.1.

Versterking	  interne	  organisatie	  d.m.v.	  het	  uitbreiden	  van	  betaalde	  werknemers,	  de	  	  
training	  en	  bijscholing	  van	  ervaringsdeskundigen	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
training	  t.a.v.	  het	  geven	  van	  informatie,	  advies	  en	  doorverwijzing	  naar	  diverse	  
instanties

Er	  worden	  50	  vrijwilligers	  getraind.	  Zij	  worden	  getraind	  op	  de	  volgende	  vlakken:	  basistraining,	  inloopmodule,	  IAS-‐module,	  
basisintroductiemodule,	  vervolgtraining	  (bijv.	  verdieping	  luistervaardigheden),	  trainingen	  via	  SVR.	  Vanaf	  2016	  worden	  ook	  betaalde	  
medewerkers	  getraind	  na.v.	  de	  beoordelingsgesprekken.	  

Personeelsadministratie,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen

4A.2. Uitwisselingen	  met	  andere	  organisaties	  
Per	  week	  willen	  we	  ongeveer	  1	  of	  2	  dagdelen	  besteden	  aan	  de	  uitbreiding	  van	  ons	  netwerk.	  We	  streven	  naar	  8	  nieuwe	  partners	  op	  
jaarbasis.	  

Programmering	  van	  de	  
uitwisselingen,	  
samenwerkingsovereenkomsten
,	  netwerkoverzicht

4A.3.
Onderzoek	  naar	  de	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  t.a.v.	  'nieuwe'	  eetstoornissen,	  
zoals	  orthorexia,	  en	  de	  wijze	  waarop	  Stichting	  JIJ	  ondersteuning	  kan	  bieden	  

Het	  vooronderzoek	  is	  in	  2015	  gestart.	  Daarna	  (najaar	  2015	  of	  2016)	  wordt	  besloten	  of	  een	  uitgebreider	  onderzoek	  passend/nuttig	  is.	  
Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4A.4.
Onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  hooggevoeligheid	  en	  eetstoornissen	  en	  
eventuele	  uitbreiding	  van	  het	  aanbod	  naar	  aanleiding	  hiervan

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2017	  starten.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐
onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4.A.5.
Onderzoek	  mogelijkheden	  ontwikkeling	  aanbod	  gericht	  op	  mannen	  met	  
eetproblematiek

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2017	  starten.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐
onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4A.6.
Onderzoek	  mogelijkheden	  ontwikkeling	  aanbod	  gericht	  op	  mensen	  met	  een	  niet-‐
westerse	  achtergrond	  met	  eetproblematiek

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2015	  starten	  in	  samenwerking	  met	  een	  stagiaire.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  
eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4B.1.	   Uit	  breiding	  netwerk	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland	  t.b.v.	  R3A We	  streven	  naar	  samenwerkingsovereenkomsten	  met	  8	  nieuwe	  partners	  op	  jaarbasis.	  
Samenwerkingsovereenkomsten

4B.2.
Onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheden	  en	  wensen	  t.a.v.	  kennisoverdracht	  en	  training	  in	  
de	  methodiek	  van	  Stichting	  Jij	  aan	  andere	  organisaties

In	  2017	  werken	  1	  tot	  2	  organisaties	  met	  onze	  methodiek.	  Zij	  woren	  door	  Stichting	  Jij	  getraind	  en	  begeleid.
Samenwerkingsovereenkomsten

4B.3.	  
Versterken	  financiële	  basis	  van	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  onderzoeken	  van	  nieuwe	  
financiers	  (verzekeringsmaatschappijen,	  sibsidies,	  WMO	  gelden)	  en	  eigen	  
inkomsten

We	  willen	  1	  dagdeel	  per	  week	  besteden	  aan	  het	  zoeken	  naar	  nieuwe	  financiers.	  Daarbij	  streven	  we	  naar	  een	  groei	  van	  €	  25.000	  tot	  €	  
50.000	  op	  jaarbasis.

Jaarrekening,	  jaarverslag

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Onderzoeken	  en	  resultaten,	  P.R.-‐
materiaal,	  
activiteitenprogramma,	  
Deelnemerslijsten,	  cursus-‐	  en	  
trainingsprogramma,	  verslagen,	  
personeelsadministratie,	  
jaarverslag,	  gespreksverslagen,	  
samenwerkingsovereenkomsten
,	  cliëntenadministratie,	  KPI-‐
overzicht,	  netwerkoverzicht,	  
Linkedinpagina,	  Facebookpagina

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan,	  
jaarverslag,	  gegevens	  GGZ,	  KPI-‐
overzicht,	  evaluatieformulieren,	  
rapportages.

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Omgeving	  reageert	  positief,	  
cliënten	  hebben	  een	  
netwerk	  waar	  ze	  op	  terug	  
kunnen	  vallen

Er	  is	  geen	  
multiproblematiek	  of	  
andere	  (psychische)	  
aandoeningen	  die	  
verbetering	  verhinderen,	  
omgeving	  levert	  een	  
positieve	  bijdrage

De	  verschillende	  aspecten	  
waaraan	  met	  de	  cliënten	  
wordt	  gewerkt	  hebben	  een	  
positieve	  invloed	  op	  elkaar,	  
de	  omgeving	  reageert	  
positief,	  er	  zijn	  geen	  externe	  
negatieve	  invloeden	  die	  het	  
dagelijks	  functioneren	  
belemmeren

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Bijdragen  aan  de  verbetering  van  de  kwaliteit  van  leven  van  
mensen  met  eetproblematiek  en  naasten  en  daarmee  bijdragen  aan  

een  minder  zware  belasting  van  het  sociaal  stelsel.

Activiteiten  R4A

Activiteiten  R3A

1

Resultaten

4

3

Activiteiten  R2

Activiteiten  R1B

Activiteiten  R1A

Evaluatieformulieren

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
deelnemers	  nemen	  
regelmatig	  deel	  aan	  de	  
activiteiten	  

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking,	  
deelnemers	  nemen	  
regelmatig	  deel	  aan	  de	  
activiteiten

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
regelmatige	  deelname	  aan	  
de	  activiteiten

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  sociale	  participatie	  geeft	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  aan	  daarin	  te	  zijn	  gegroeid.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  
tenminste	  1	  treden	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  1	  of	  meer	  domeinen	  van	  interpersoonlijke	  relaties	  en	  sociale	  inclusie.

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

1A.4. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anoniem	  en	  gratis	  informatiepunt

Activiteiten  R4B

Op  een  laagdrempelige  manier  verbeteren  van  het  dagelijks  
functioneren  van  mensen  met  eetproblematiek  en  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  waarmee  
een  compleet,  kostenbesparend  en  passend  ketenaanbod  
ontstaat.  

Doelstelling

2

1A:	  	  Mensen	  met	  eetproblematiek	  	  hebben	  inzicht	  en	  zetten	  zelf	  stappen	  richting	  
verbetering	  van	  fysiek,	  psychisch	  en	  emotioneel	  welzijn	  en/of	  herstel.	  Het	  gaat	  hierbij	  
om	  mensen	  die	  niet	  voldoende/	  nog	  niet/	  niet	  meer	  bij	  de	  reguliere	  zorg	  terecht	  
kunnen.

3A:	  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.	  

3B:	  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.	  

4B:	  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	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland.

# Doelen Indicatoren Bronnen Voorwaarden

Missie
*	  Voor	  90%	  van	  de	  cliënten	  geldt	  dat	  binnen	  de	  'Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan'	  de	  cliënt	  minstens	  één	  trede	  stijgt	  binnen	  elk	  
domein	  waar	  Stichting	  Jij	  samen	  met	  hem	  of	  haar	  aan	  werkt.	  Er	  wordt	  naar	  gestreefd	  voor	  zoveel	  mogelijk	  domeinen	  een	  stijging	  
naar	  trede	  3	  te	  realiseren.	  Daarmee	  zijn	  de	  cliënten	  beperkt	  zelfredzaam.	  Voor	  een	  deel	  van	  de	  cliënten	  geldt	  echter	  dat	  streven	  
naar	  stabliteit	  realistischer	  is.	  

*	  Onder	  minder	  zware	  belasting	  van	  het	  sociaal	  stelsel	  	  wordt	  verstaan:	  vermindering	  van	  het	  aantal	  (dag)klinische	  opnames	  in	  
de	  GGZ,	  (herhaalde)	  ziekenhuisopnames,	  minder	  uitval	  op	  school	  of	  op	  het	  werk	  en	  minder	  gevallen	  van	  blijvende	  
arbeidsongeschiktheid.	  

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

*	  Onder	  dagelijks	  functioneren	  wordt	  verstaan:	  cliënten	  zijn	  (beperkt	  zelfredzaam)	  op	  het	  vlak	  van	  sociale	  participatie	  
(interpersoonlijke	  relaties,	  gelijkwaardigheid	  en	  sociale	  inclusie)	  en	  welbevinden	  (geestelijk,	  lichamelijk	  en	  materieel).	   Jaarverslag

Interne	  verslagen

*	  De	  laagdrempelige	  manier	  waarop	  Stichting	  Jij	  haar	  cliënten	  begeleidt,	  komt	  tot	  uiting	  doordat:

〈         Mensen	  anoniem	  bij	  Stichting	  Jij	  terecht	  kunnen;

〈         Ervaringsdeskundigen	  worden	  ingezet	  voor	  de	  begeleiding; KPI	  overzicht

〈         Er	  geen	  doorverwijzing	  nodig	  is	  van	  de	  huisarts; Evaluatieformulieren

〈         De	  locaties	  zowel	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  als	  met	  de	  auto	  makkelijk	  bereikbaar	  zijn;

〈        De bijdrage in vergelijking met andere zorgaanbieders zeer laag is. In het geval een cliënt kan aantonen niet draagkrachtig te zijn,
wordt	  er	  vrijstelling	  verleend	  voor	  (een	  deel	  van)	  de	  bijdrage.

*	  Stichting	  Jij	  bereikt	  vooral	  die	  mensen	  die	  door	  de	  reguliere	  zorg	  niet	  of	  onvoldoende	  worden	  bereikt.

* 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.

Op  individueel  vlak:
Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  onafhankelijkheid	  is	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  gegroeid	  in	  de	  matrix.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  ten	  minste	  1	  
trede	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  één	  of	  meerdere	  domeinen:	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  zelfbepaling	  en	  activiteiten	  dagelijks	  leven.	   Rapportages

Gespreksverslagen

1B:	  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.

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  welbevinden	  geeft	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  aan	  daarin	  te	  zijn	  gegroeid.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  tenminste	  
1	  treden	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  1	  of	  meer	  domeinen	  van	  geestelijk,	  lichamelijk	  en	  materiaal	  welbevinden.

Op  sociaal  vlak: Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan
Mensen	  met	  eetproblematiek	  hebben	  een	  gezond	  sociaal	  netwerk	  en	  nemen	  actief	  deel	  
aan	  de	  maatschappij Rapportages

Gespreksverslagen

Evaluatieformulieren

Op  maatschappelijk  vlak:
*	  Onder	  compleet	  wordt	  verstaan:	  voortraject,	  zelfhulpgroepen,	  individuele	  begeleiding,	  dagbesteding	  en	  nazorg

Jaarverslag
*	  Onder	  relatief	  goedkoop	  wordt	  verstaan:	  duur	  betaalde	  professionals	  worden	  (gedeeltelijk)	  vervangen	  door	  getrainde	  
vrijwilligers

KPI-‐overzicht
*	  Onder	  passend	  wordt	  verstaan:	  aanbod	  sluit	  aan	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  cliënten	  aan	  laagdrempeligheid,	  anonimiteit	  en	  
herkenning	  door	  ervaringsdeskundigen.	  Er	  wordt	  begeleding	  op	  maat	  geboden,	  naar	  gelang	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  de	  
cliënt.	  Daarnaast	  sluit	  het	  aanbod	  aan	  op	  de	  reguliere	  hulpverlening.	  

evaluatieformulieren
*	  Er	  wordt	  samengewerkt	  met	  30-‐60	  samenwerkingspartners	  binnen	  de	  ketenzorg.

Rapportages

Jaarverslag
In	  2015	  worden	  naar	  verwachting	  50.000	  personen	  bereikt.	  Per	  jaar	  verwachten	  we	  dat	  daar	  25.000	  mensen	  bij	  komen.

KPI-‐overzicht

Verslag	  project

Groei  van  de  organisatie: *	  Eigen	  deskundigheid	  wordt	  voortdurend	  verbeterd	  door	  deskundigheidsbevordering,	  coaching	  en	  intervisie.	  Aan	  het	  eind	  van	  2017	  
hebben	  we	  alle	  60	  (vrijwillige)	  medewerkers	  getraind.	  Het	  aantal	  activiteiten	  dat	  per	  vrijwilliger	  wordt	  verricht	  wordt	  uitgebreid,	  zij	  
krijgen	  meer	  verantwoordelijkheden	  en	  taken.

4A:	  Kwalitatief:	  stichting	  Jij	  blijft	  zich	  verder	  ontwikkelen	  op	  inhoudelijk	  vlak	  en	  brengt	  
zowel	  intern	  als	  naar	  buiten	  toe	  verdieping	  aan	  in	  haar	  aanbod.	  

*	  Het	  aanbod	  van	  Stichting	  Jij	  wordt	  continu	  geactualiseerd,	  aan	  de	  hand	  van	  trends	  in	  de	  maatschappij	  en	  informatie	  voortkomend	  
uit	  onderzoeken,	  o.a.	  naar	  nieuwe	  of	  moeilijk	  te	  bereiken	  doelgroepen.

*	  We	  verwachten	  50.000	  mensen	  te	  bereiken.	  Naar	  verwachting	  komen	  hier	  jaarlijks	  25.000	  mensen	  bij.	  

*	  Aan	  het	  einde	  van	  2017	  wordt	  er	  samengewerkt	  met	  85	  partners.	  Naar	  verwachtiing	  worden	  per	  maand	  2	  organisaties	  bezocht	  en	  
actief	  geïnformeerd	  over	  het	  aanbod	  van	  Stichhting	  Jij.	  Daarnaast	  worden	  vele	  organisaties	  benaderd	  met	  informatie	  via	  mail,	  
LinkedIn	  of	  via	  andere	  wegen.	  	  

1A.1.
Spreekuren	  op	  middelbare	  scholen	  in	  aanvulling	  op	  de	  preventielessen	  van	  buro	  
PUUR	  in	  het	  kader	  van	  het	  Broodnodig!	  project	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren

Per	  jaar	  worden	  40	  spreekuren	  gegeven.	  Daarmee	  verachten	  we	  1000	  leerlingen	  en	  42	  professionals	  te	  bereiken. Programmering	  van	  
preventielessen,	  verslagen,	  lijst	  
met	  scholen

1.A.2. Ambulante	  spreekuren	  voor	  jongeren	  binnen	  het	  Broodnodig!	  Traject
Vanaf	  eind	  2015.	  Op	  jaarbasis	  verwachten	  wij	  72	  spreekuren	  te	  houden,	  waarmee	  we	  direct	  50	  jongeren	  bereiken.	  Indirect	  bereiken	  
wij	  50.000	  mensen.

1A.3.	   Open	  dagen	  t.b.v.	  laagdrempelige	  voorlichting Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  25	  personen	  bereikt.	  
Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten

In	  2015	  bereiken	  we	  400	  volwassenen,	  in	  2016	  450	  volwassnen	  en	  in	  2017	  verwachten	  we	  500	  volwassenen	  met	  eetproblematiek	  te	  
bereiken. Cliëntenadministratie,	  

intakeformulieren,	  KPI	  overzicht

Via	  een	  speciaal	  jongerenspreekuur	  verwachten	  we	  in	  2015	  100	  jongeren,	  in	  2016	  200	  jongeren	  en	  in	  2017	  300	  jonggeren	  te	  bereiken. Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren,	  KPI	  overzicht

1A.5. Voorlichtingsbijeenkomsten	  voor	  mensen	  met	  eetproblematiek Jaarlijks	  worden	  er	  4	  bijeenkomsten	  georganiseerd.	  Per	  bijeenkomst	  bereiken	  wij	  8	  deelnemers.
Verslagen,	  deelnemerslijsten

1A.6. Individuele	  begeleiding
Gemiddeld	  vindt	  één	  keer	  per	  drie	  weken	  een	  individueel	  gesprek	  plaats.	  Er	  zijn	  maximaal	  vijf	  begeleidingstrajecten	  op	  individueel	  
niveau	  tegelijkertijd	  mogelijk.	  Er	  worden	  tussen	  5	  en	  15	  personen	  op	  jaarbasis	  begeleid.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI	  
overzicht,	  evaluatieformulieren

1A.7.
Begeleiding	  door	  ervaringsdeskundigen	  bij	  huisartsbezoek,	  therapeutenbezoek,	  
etc.

5	  tot	  10	  cliënten	  worden	  op	  jaarbasis	  begeleid
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI	  
overzicht,	  evaluatieformulieren

1A.8. 	  Diverse	  vormen	  van	  zelfhulpgroepen
Op	  jaar	  basis	  zijn	  er	  4	  startgroepen	  van	  vier	  maanden,	  2	  vervolggroepen	  van	  4	  maanden	  en	  2	  instroomgroepen.	  De	  bijeenkomsten	  
vinden	  wekelijks	  (start-‐	  en	  vervolggroep)	  of	  tweewekelijks	  (instroomgroep)	  plaats.	  Per	  groep	  bereiken	  we	  6	  deelnemers.	  In	  totaal	  
bereiken	  we	  gemiddeld	  op	  jaarbasis	  48	  cliënten.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  
evaluatieformulieren,	  matrix	  
kwaliteit	  van	  bestaan,	  KPI-‐
overzicht

1A.9. Nazorggroep 	  Op	  jaarbasis	  vinden	  4	  nazorggroepen	  van	  6	  maanden	  plaats.	  In	  totaal	  verwachten	  wij	  daamee	  15	  tot	  20	  cliënten	  te	  bereiken.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  
evaluatieformulieren,	  matrix	  
kwaliteit	  van	  bestaan,	  KPI-‐
overzicht

1A.10.
Inloopuren	  Jij	  Huis	  (lotgenotencontact,	  ervaringsdeskundigen,	  (h)erkenning,	  
dagbesteding)

In	  2015	  maken	  60-‐75	  leden	  gebruik	  van	  het	  Jij-‐huis,	  in	  2016	  zijn	  dat	  naar	  verwachting	  75	  tot	  100	  en	  in	  2017	  zijn	  dat	  er	  100.

Cliëntenadministratie,	  
evaluatieformulier	  activiteiten,	  
lidmaatschappasjes,	  KPI-‐
overzicht

1A.11. Trainingen	  t.a.v.	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  sociale	  vaardigheden
Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  24	  trainingen	  plaats.	  Aan	  de	  trainingen	  nemen	  5	  tot	  10	  personen	  deel.	  In	  totaal	  nemen	  op	  jaarbasis	  120	  -‐	  240	  
mensen	  deel	  aan	  de	  trainingen.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.12.
Activiteiten	  en	  workshops	  t.a.v.	  talentontwikkeling	  en	  het	  versterken	  van	  	  
eigenwaarde	  en	  t.b.v.	  dagbesteding

Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  36	  (recreatieve)	  activiteiten/workshops	  plaats.	  Aan	  de	  activiteiten	  nemen	  gemiddeld	  6	  personen	  deel.	  In	  totaal	  
nemen	  op	  jaarbasis	  216	  mensen	  deel	  aan	  de	  trainingen.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.13.
Motivatieworkshops	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren	  met	  een	  (beginnende)	  
eetstoornis	  in	  het	  kader	  van	  het	  Broodnodig!	  project	  specifiek	  gericht	  op	  jongeren

In	  2015	  verzorgen	  wij	  4	  workshops;	  in	  2016	  zijn	  dat	  er	  6	  en	  in	  2017	  8.	  Per	  workshop	  bereiken	  wij	  6	  jongeren.	  Indirect	  verwachten	  wij	  
50.000	  jongeren,	  docenten	  en	  andere	  professionals	  te	  bereiken.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1A.14. Contactgroep	  LES	  (langdurige	  Eetstoornis)
Wekelijkse	  bijeenkomsten	  gedurende	  het	  hele	  jaar.	  In	  2015	  verwachten	  wij	  3	  tot	  6	  personen	  te	  bereiken,	  in	  2016	  en	  2017	  6	  tot	  8	  
personen.

Cliëntenadministratie,	  
rapportages,	  evaluatieverslagen,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

1A.15.
Doorverwijzing/links	  	  naar	  info/herstelverhalen,	  filmpjes,	  forum,	  chatfuncties,	  
skype-‐spreekuur	  via	  website,	  blogs	  en	  andere	  social	  media	  i.s.m.	  partners

via	  o.a.	  Facebook,	  website,	  links	  op	  website,	  Linkedin,	  Twitter,	  linkbuilding	  op	  websites	  partners,	  etc.	  worden	  naar	  schatting	  400	  tot	  
500	  volwassenen	  en	  100	  tot	  300	  jongeren	  bereikt.

Aantal	  bezoekers	  website,	  
Bereik	  Facebook,	  Volgers	  
Linkedin	  en	  Twitter,	  Aantal	  
websites	  waarop	  we	  met	  een	  
link	  staan.	  

1B.1. Open	  dagen	  t.b.v.	  laagdrempelige	  voorlichting Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  20	  personen	  bereikt.	  
Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1B.3.	   Anoniem	  en	  gratis	  informatiepunt Per	  jaar	  zal	  er	  150	  uur	  spreekuur	  plaatsvinden	  voor	  naasten.	  We	  verwachten	  daarmee	  150	  naasten	  te	  bereiken.	  
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

1B.4. Voorlichtingsbijeenkomsten	  voor	  naasten Op	  jaarbasis	  vinden	  er	  4	  bijeenkomsten	  plaats.	  Per	  bijeenkomst	  bereiken	  wij	  8	  personen.
Verslagen,	  deelnemerslijsten,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

1B.5. Individuele	  begeleiding	  voor	  naasten Gesprekken	  vinden	  gemiddeld	  elke	  drie	  weken	  plaats.	  Per	  maand	  kunnen	  twee	  cliënten	  worden	  begeleid.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

1B.6. 	  Contactgroep	  voor	  naasten Tweewekelijkse	  bijeenkomsten	  gedurende	  het	  gehele	  jaar.	  Per	  jaar	  verwachten	  we	  15	  mensen.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

1B.7. Trainingen	  voor	  naasten:	  omgang	  met	  mensen	  met	  eetproblematiek Per	  2017	  vinden	  er	  6	  trainingen	  plaats	  op	  jaarbasis.	  Per	  training	  doen	  8	  deelnemers	  mee.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

1B.8.
Ontlasting	  van	  de	  mantelzorgers	  d.m.v.	  organisatie	  van	  inloopuren	  Jij	  Huis	  
(lotgenotencontact,	  ervaringsdeskundigen,	  (h)erkenning,	  dagbesteding)	  voor	  
mensen	  met	  eetproblematiek

In	  2015	  verwachten	  wij	  30-‐40	  naasten	  te	  bereiken.	  In	  2016	  zijn	  dat	  r	  naar	  verwachting	  35	  tot	  50	  en	  in	  2017	  50	  tot	  65. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

1B.9.
Doorverwijzing/links	  	  naar	  info/herstelverhalen,	  filmpjes,	  forum,	  chatfuncties,	  
skype-‐spreekuur	  via	  website,	  blogs	  en	  andere	  social	  media	  i.s.m.	  partners

We	  verwachten	  150	  naasten	  op	  jaarbasis	  te	  bereiken.	   Social	  media,	  links	  website,	  
blogs

2.1. Deelname	  aan	  activiteiten,	  workshops	  en	  inloop Deelname	  aan	  de	  activiteiten	  zoals	  genoemd	  onder	  R1A10,	  11	  en	  12.	  In	  totaal	  worden	  tussen	  400	  en	  520	  mensen	  bereikt.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen.	  
Deelnemerslijsten,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen,	  KPI-‐overzicht,	  
jaarverslag

2.2. Vrijwilligerswerk	  binnen	  het	  team	  van	  Stichting	  Jij Per	  jaar	  doen	  3	  tot	  5	  cliënten	  vrijwilligerswerk	  binnen	  Stichting	  JIJ.	  
Personeelsadministratie,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen

2.3.
Doorverwijzing	  naar	  partners	  die	  mensen	  kunnen	  activeren	  (dagbesteding,	  
vrijwilligerswerk,	  betaald	  werk)

Maandelijks	  worden	  twee	  cliënten	  doorverwezen	  naar	  3	  tot	  10	  partners.
Gespreksverslagen,	  sociale	  
kaart,	  KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

2.4.	   Thema's	  binnen	  zelfhulpgroepen	  en	  nazorggroepen Deelname	  aan	  de	  activiteiten,	  zoals	  genoemd	  bij	  R1A8.	  en	  9.	  We	  bereiken	  op	  jaarbasis	  63	  tot	  68	  cliënten.
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.5.	   Thema's	  binnen	  de	  individuele	  begeleiding Deelname	  aan	  activiteit,	  zoals	  genoemd	  bij	  1A5.	  Op	  jaarbasis	  worden	  5	  tot	  15	  personen	  bereikt.	  
Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.6. Contactgroep	  LES	  (langdurige	  Eetstoornis)
Wekelijkse	  bijeenkomsten	  voor	  6	  cliënten	  gedurende	  het	  hele	  jaar.	  In	  2015	  verwachten	  wij	  3	  tot	  6	  mensen	  te	  bereiken	  en	  in	  2016	  en	  
2017	  6	  tot	  8.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen,	  KPI-‐
overzicht,	  jaarverslag

2.7.

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,	  
voedselbankt,	  etc.

Er	  is	  contact	  met	  10	  samenwerkingspartners.	  Gemiddels	  worden	  per	  maand	  	  twee	  cliënten	  actief	  doorverwezen.	  
gespreksverslagen	  sociale	  kaart,	  
KPI-‐overzicht,	  jaarverslag

3A.1. Voorlichting	  aan	  organisaties	  uit	  het	  GGZ-‐netwerk	  in	  Zuid-‐Holland Op	  jaarbasis	  worden	  6	  voorlichtingen	  gegeven.	  Per	  bijeenkomst	  verwachten	  wij	  2	  tot	  15	  professionals	  te	  bereiken.	  
Programmering	  bijeenkomsten,	  
lijst	  met	  organisaties

3A.2.
Voorlichting	  aan	  professionals	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland	  t.a.v.	  eetproblematiek	  
(zoals	  arbodiensten,	  welzijnsaanbieders,	  …….etc)

Op	  jaarbasis	  worden	  6	  voorlichtingen	  gegeven.	  Per	  bijeenkomst	  verwachten	  wij	  2	  tot	  15	  professionals	  te	  bereiken.
Programmering	  bijeenkomsten,	  
lijst	  met	  organisaties

3A.3.
Training/	  voorlichting	  voor	  huisartsen,	  zorgondersteuners,	  POHGGZ	  en	  diëtisten	  
t.a.v.	  vroegtijdige	  signalering	  eetproblematiek	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur

Vanaf	  2016	  vinden	  op	  jaarbasis	  2	  voorlichtingsbijeenkomsten	  plaats	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur.	  Per	  bijeenkomst	  worden	  2	  tot	  
15	  professionals	  bereikt.

jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.4.
Voorlichting	  en	  training	  van	  professionals	  i.s.m.	  bureau	  PUUR	  (scholen,	  
sportscholen)

Vanaf	  2016	  vinden	  op	  jaarbasis	  2	  voorlichtingsbijeenkomsten	  plaats	  in	  samenwerking	  met	  buro	  Puur.	  Per	  bijeenkomst	  worden	  2	  tot	  
15	  professionals	  bereikt. jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.5.	  
Verspreiding	  informatie	  t.a.v.	  eetproblematiek	  en	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  diverse	  
laagdrempelige	  P.R.-‐middelen	  (posters,	  brochures,	  filmpjes,	  linkedin	  groep,	  etc)	  bij	  
scholen,	  bibliotehken,	  etc.	  gericht	  op	  mensen	  met	  eetproblematiek	  en	  naasten

Er	  worden	  2500	  flyers	  en	  2600	  brochures	  verspreid.	  Daarnaast	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  posters,	  filmpjes	  Facebook,	  Twitter	  en	  
Youtube.	  In	  totaal	  verwachten	  we	  50.000	  personen	  te	  bereiken.

Archief	  met	  communicatie-‐
uitingen

3A.6.	  
Informatie-‐	  en	  adviespunt	  over	  soorten	  hulpverlening	  in	  de	  regio	  t.a.v.	  mensen	  
met	  eetproblematiek	  en	  naasten

Via	  het	  informatie-‐enadviespunt	  worden	  800	  personen	  op	  jaarbasis	  geïnformeerd. Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren

3A.7.
Informatie-‐	  en	  adviespunt	  voor	  GGZ-‐sector,	  scholen	  en	  welzijnsorganisaties	  over	  
eetproblematiek	  en	  de	  inzet	  van	  ervaringsdeskundigen	  van	  Stichting	  Jij	  in	  
aansluiting	  op	  hun	  aanbod

300	  professionals	  worden	  op	  jaarbasis	  direct	  geïnformeerd	  tijdens	  150	  contacturen.	  Indirect	  bereik	  wordt	  op	  50.000	  geschat. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.8.
Lidmaatschap	  Jij-‐huis	  (activiteiten	  zoals	  genoemd	  onder	  resultaat	  1)	  in	  combinatie	  
met	  therapie	  vanuit	  de	  reguliere	  hulpverlening

In	  2015	  zijn	  60	  cliënten	  lid	  van	  het	  Jij-‐huis	  op	  jaarbasis.	  In	  2016	  zijn	  dat	  er	  80	  en	  in	  2017	  100	  cliënten. Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.9. Doorverwijzing	  naar	  reguliere	  hulpverlening	  na	  adviesgesprek	  	  bij	  Stichting	  Jij In	  2015	  verwachten	  wij	  20	  tot	  25	  personen	  door	  te	  verwijzen,	  in	  2016	  25	  tot	  75	  en	  in	  2017	  50	  tot	  100	  personen.
Cliëntenadministratie,	  
intakeformulieren

3A.10. Zelfhulpgroep	  ter	  voorbereiding	  op	  reguliere	  therapie	  
Op	  jaar	  basis	  zijn	  er	  4	  startgroepen	  van	  vier	  maanden,	  2	  vervolggroepen	  van	  4	  maanden	  en	  2	  instroomgroepen.	  De	  bijeenkomsten	  
vinden	  wekelijks	  (start-‐	  en	  vervolggroep)	  of	  tweewekelijks	  (instroomgroep)	  plaats.	  Per	  groep	  bereiken	  we	  6	  deelnemers.	  In	  totaal	  
bereiken	  we	  gemiddeld	  op	  jaarbasis	  48	  cliënten.	  

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.11.
Contact	  en	  individuele	  ondersteuning	  door	  ervaringsdeskundige	  Stichting	  Jij	  naast	  
en	  in	  aanvulling	  op	  therapie	  vanuit	  de	  reguliere	  hulpverlening

Gemiddeld	  vindt	  één	  keer	  per	  drie	  weken	  	  een	  individueel	  gesprek	  plaats.	  Er	  zijn	  vijf	  begeleidingstrajecten	  op	  individueel	  niveau	  
tegelijkertijd	  mogelijk.	  Er	  worden	  tussen	  5	  en	  15	  personen	  op	  jaarbasis	  begeleid.

Cliëntenadministratie,	  
gespreksverslagen

3A.12.	  
Doorverwijzing,	  afstemming	  en	  samenwerking	  met	  andere	  partners	  in	  de	  regio	  (zie	  
3A.2.)

Er	  wordt	  doorverwezen	  naar	  30	  parners	  in	  2015	  tot	  60	  partners	  in	  2017.	   Lijst	  met	  partners,	  
cliëntenadministratie

3A.13.	  
Uitvoering	  van	  startgroep	  voor	  cliënten	  Human	  Concern,	  op	  aanvraag	  en	  ingekocht	  
door	  Human	  Concern	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  worden	  5	  cliënten	  bereikt	  in	  één	  startgroep,	  waarbij	  er	  20	  bijeenkomsten	  op	  jaarbasis	  plaatsvinden.

Jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.14.
Uitvoering	  van	  nazorggroep	  voor	  cliënten	  Human	  Concern,	  op	  aanvraag	  en	  
ingekocht	  door	  Human	  Concern	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  worden	  5	  cliënten	  bereikt	  in	  één	  nazorggroep,	  waarbij	  er	  20	  bijeenkomsten	  op	  jaarbasis	  plaatsvinden.
jaarverslag,	  KPI-‐overzicht

3A.15.
Onderzoeken	  samenwerkingsmogelijkheden	  met	  PsyQ,	  Ursula	  en	  Emergis	  en	  
indien	  wenselijk	  en	  haalbaar	  de	  uitvoering	  van	  startgroepen	  en	  nazorggroepen	  
voor	  hun	  cliënten	  t.b.v.	  tijds-‐	  en	  kosten	  besparing

Er	  zullen	  	  vanaf	  juni	  2015	  Besprekingen	  plaatsvinden	  met	  deze	  partners.	  De	  bedoeling	  is	  om	  net	  als	  met	  Human	  Concern	  activiteiten	  
op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  en	  door	  te	  verwijzen.	  Stichting	  Jij	  kan	  tegen	  betaling	  een	  gedeelte	  van	  het	  begeleidingstraject	  op	  zich	  nemen.

Samenwerkingsovereenkomsten
,	  jaarverslag

3B.2.
Verspreiding	  informatie	  t.a.v.	  eetproblematiek	  en	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  diverse	  
laagdrempelige	  P.R.-‐middelen	  gericht	  op	  de	  burger	  in	  het	  algemeen	  in	  de	  provincie	  
Zuid-‐Holland

We	  verwachten	  50.000	  mensen	  te	  bereiken	  met	  de	  inzet	  van	  de	  website,	  posters,	  brochures,	  filmpjes,	  artikelen	  in	  dagbladen,	  
tijdschriften	  en	  sociale	  media.

Archief	  met	  communicatie-‐
uitingen

3B.3. Open	  dagen Jaarlijks	  worden	  2	  open	  dagen	  georganiseerd.	  Per	  jaar	  worden	  minimaal	  60	  personen	  bereikt.	   Programmering	  open	  dagen,	  
deelnemerslijsten

3B.4.	   Medewerking	  aan	  onderzoeken
Medewerking	  wordt	  verleend	  aan	  onderzoeken	  door	  derden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  onderzoek	  van	  de	  Erasmus	  Universiteit	  over	  
transitie	  jeugdzorg	  m.b.t.	  eetstoornissen,	  onderzoek	  zorgstandaard	  eetstoornissen	  (landelijk),	  obesitas	  en	  emotie-‐eten.	  Hieraan	  wordt	  
gemiddeld	  twee	  dagdelen	  per	  week	  besteed.

KPI-‐overzicht

3B.5.
Advisering	  vanuit	  ervaringsdeskundigheid	  aan	  diverse	  instanties,	  zoals	  o.a.	  
gemeentes

Gemiddeld	  ontvangen	  wij	  per	  jaar	  50	  verzoeken.	  Het	  totale	  bereik	  met	  de	  advisering	  komt	  ongeveer	  neer	  op	  50.000	  mensen.	  
Gespreksverslagen,	  e-‐mails,	  KPI-‐
overzicht

3B.6. Vraagbaak	  voor	  scholieren/	  studenten	  (	  scripties,	  werkstukken,	  interviews) Gemiddeld	  besteden	  wij	  1	  of	  2	  dagdelen	  per	  week	  aan	  het	  te	  woord	  staan	  van	  scholieren	  en	  studenten.	   Eindresultaten	  van	  de	  studenten	  
en	  scholieren,	  KPI-‐overzicht

3B.7.
Voorlichting	  vanuit	  ervaringsdeskundigheid	  in	  bibliotheken	  en	  andere	  openbare	  
plekken

Wij	  geven	  4	  voorlichtingen	  op	  jaarbasis.	  Per	  voorlichting	  bereiken	  wij	  tussen	  15	  en	  20	  personen.	  Via	  andere	  P.R.-‐middelen	  verwachten	  
wij	  ongeveer	  50.000	  personen	  te	  bereiken.

Programmering	  van	  de	  
voorlichtingen,	  
deelnemerslijsten

4A.1.

Versterking	  interne	  organisatie	  d.m.v.	  het	  uitbreiden	  van	  betaalde	  werknemers,	  de	  	  
training	  en	  bijscholing	  van	  ervaringsdeskundigen	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
training	  t.a.v.	  het	  geven	  van	  informatie,	  advies	  en	  doorverwijzing	  naar	  diverse	  
instanties

Er	  worden	  50	  vrijwilligers	  getraind.	  Zij	  worden	  getraind	  op	  de	  volgende	  vlakken:	  basistraining,	  inloopmodule,	  IAS-‐module,	  
basisintroductiemodule,	  vervolgtraining	  (bijv.	  verdieping	  luistervaardigheden),	  trainingen	  via	  SVR.	  Vanaf	  2016	  worden	  ook	  betaalde	  
medewerkers	  getraind	  na.v.	  de	  beoordelingsgesprekken.	  

Personeelsadministratie,	  
programmering	  van	  de	  
trainingen

4A.2. Uitwisselingen	  met	  andere	  organisaties	  
Per	  week	  willen	  we	  ongeveer	  1	  of	  2	  dagdelen	  besteden	  aan	  de	  uitbreiding	  van	  ons	  netwerk.	  We	  streven	  naar	  8	  nieuwe	  partners	  op	  
jaarbasis.	  

Programmering	  van	  de	  
uitwisselingen,	  
samenwerkingsovereenkomsten
,	  netwerkoverzicht

4A.3.
Onderzoek	  naar	  de	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  t.a.v.	  'nieuwe'	  eetstoornissen,	  
zoals	  orthorexia,	  en	  de	  wijze	  waarop	  Stichting	  JIJ	  ondersteuning	  kan	  bieden	  

Het	  vooronderzoek	  is	  in	  2015	  gestart.	  Daarna	  (najaar	  2015	  of	  2016)	  wordt	  besloten	  of	  een	  uitgebreider	  onderzoek	  passend/nuttig	  is.	  
Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4A.4.
Onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  hooggevoeligheid	  en	  eetstoornissen	  en	  
eventuele	  uitbreiding	  van	  het	  aanbod	  naar	  aanleiding	  hiervan

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2017	  starten.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐
onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4.A.5.
Onderzoek	  mogelijkheden	  ontwikkeling	  aanbod	  gericht	  op	  mannen	  met	  
eetproblematiek

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2017	  starten.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐
onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4A.6.
Onderzoek	  mogelijkheden	  ontwikkeling	  aanbod	  gericht	  op	  mensen	  met	  een	  niet-‐
westerse	  achtergrond	  met	  eetproblematiek

We	  willen	  dit	  onderzoek	  in	  2015	  starten	  in	  samenwerking	  met	  een	  stagiaire.	  Eindresultaat	  is	  een	  onderzoek	  met	  aanbevelingen	  en	  
eventueel	  een	  nieuw	  programma-‐onderdeel	  binnen	  ons	  aanbod.

Onderzoeksverslag,	  
omschrijving	  van	  de	  activiteiten	  
gericht	  op	  deze	  doelgroep

4B.1.	   Uit	  breiding	  netwerk	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland	  t.b.v.	  R3A We	  streven	  naar	  samenwerkingsovereenkomsten	  met	  8	  nieuwe	  partners	  op	  jaarbasis.	  
Samenwerkingsovereenkomsten

4B.2.
Onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheden	  en	  wensen	  t.a.v.	  kennisoverdracht	  en	  training	  in	  
de	  methodiek	  van	  Stichting	  Jij	  aan	  andere	  organisaties

In	  2017	  werken	  1	  tot	  2	  organisaties	  met	  onze	  methodiek.	  Zij	  woren	  door	  Stichting	  Jij	  getraind	  en	  begeleid.
Samenwerkingsovereenkomsten

4B.3.	  
Versterken	  financiële	  basis	  van	  Stichting	  Jij	  d.m.v.	  onderzoeken	  van	  nieuwe	  
financiers	  (verzekeringsmaatschappijen,	  sibsidies,	  WMO	  gelden)	  en	  eigen	  
inkomsten

We	  willen	  1	  dagdeel	  per	  week	  besteden	  aan	  het	  zoeken	  naar	  nieuwe	  financiers.	  Daarbij	  streven	  we	  naar	  een	  groei	  van	  €	  25.000	  tot	  €	  
50.000	  op	  jaarbasis.

Jaarrekening,	  jaarverslag

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Onderzoeken	  en	  resultaten,	  P.R.-‐
materiaal,	  
activiteitenprogramma,	  
Deelnemerslijsten,	  cursus-‐	  en	  
trainingsprogramma,	  verslagen,	  
personeelsadministratie,	  
jaarverslag,	  gespreksverslagen,	  
samenwerkingsovereenkomsten
,	  cliëntenadministratie,	  KPI-‐
overzicht,	  netwerkoverzicht,	  
Linkedinpagina,	  Facebookpagina

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan,	  
jaarverslag,	  gegevens	  GGZ,	  KPI-‐
overzicht,	  evaluatieformulieren,	  
rapportages.

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Omgeving	  reageert	  positief,	  
cliënten	  hebben	  een	  
netwerk	  waar	  ze	  op	  terug	  
kunnen	  vallen

Er	  is	  geen	  
multiproblematiek	  of	  
andere	  (psychische)	  
aandoeningen	  die	  
verbetering	  verhinderen,	  
omgeving	  levert	  een	  
positieve	  bijdrage

De	  verschillende	  aspecten	  
waaraan	  met	  de	  cliënten	  
wordt	  gewerkt	  hebben	  een	  
positieve	  invloed	  op	  elkaar,	  
de	  omgeving	  reageert	  
positief,	  er	  zijn	  geen	  externe	  
negatieve	  invloeden	  die	  het	  
dagelijks	  functioneren	  
belemmeren

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Bijdragen  aan  de  verbetering  van  de  kwaliteit  van  leven  van  
mensen  met  eetproblematiek  en  naasten  en  daarmee  bijdragen  aan  

een  minder  zware  belasting  van  het  sociaal  stelsel.

Activiteiten  R4A

Activiteiten  R3A

1

Resultaten

4

3

Activiteiten  R2

Activiteiten  R1B

Activiteiten  R1A

Evaluatieformulieren

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
deelnemers	  nemen	  
regelmatig	  deel	  aan	  de	  
activiteiten	  

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking,	  
deelnemers	  nemen	  
regelmatig	  deel	  aan	  de	  
activiteiten

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
regelmatige	  deelname	  aan	  
de	  activiteiten

Er	  zijn	  voldoende	  financiële	  
middelen	  beschikbaar,	  
organisaties	  staan	  open	  
voor	  samenwerking	  

Na	  interventie	  op	  aspecten	  van	  sociale	  participatie	  geeft	  80	  %	  van	  de	  cliënten	  aan	  daarin	  te	  zijn	  gegroeid.	  Van	  deze	  groep	  is	  60	  %	  
tenminste	  1	  treden	  gestegen	  op	  de	  matrix	  voor	  1	  of	  meer	  domeinen	  van	  interpersoonlijke	  relaties	  en	  sociale	  inclusie.

Matrix	  Kwaliteit	  van	  Bestaan

1A.4. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anoniem	  en	  gratis	  informatiepunt

Activiteiten  R4B

Op  een  laagdrempelige  manier  verbeteren  van  het  dagelijks  
functioneren  van  mensen  met  eetproblematiek  en  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  waarmee  
een  compleet,  kostenbesparend  en  passend  ketenaanbod  
ontstaat.  

Doelstelling

2

1A:	  	  Mensen	  met	  eetproblematiek	  	  hebben	  inzicht	  en	  zetten	  zelf	  stappen	  richting	  
verbetering	  van	  fysiek,	  psychisch	  en	  emotioneel	  welzijn	  en/of	  herstel.	  Het	  gaat	  hierbij	  
om	  mensen	  die	  niet	  voldoende/	  nog	  niet/	  niet	  meer	  bij	  de	  reguliere	  zorg	  terecht	  
kunnen.

3A:	  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.	  

3B:	  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.	  

4B:	  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	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Holland.

Bijlage 2
logical Framework



Bijlage 3
Operationeel plan

CODE RESULTAAT	-	ACTIVITEIT	-	TAAK AANVANG CONTACTPERSOON UITVOERiNG	DOOR

1A1 Spreekuren	op	middelbare	scholen	in	combi	preventieles apr-15 Merel Monica

1A2 Open dagen nog	te	bepalen projectgroep open dag

1A3a Anoniem	en	gratis	informatiepunt	volwassenen Merel team	IAS

1A3b Anoniem	en	gratis	spreekuur	jongeren Merel team	IAS

1A4 Voorlichting	mensen	met	eetproblematiek 2016 in	2016	bepalen team	voorlichting

1A5 Individuele	begeleiding Ute begeleiders

1A6 Begeleiding	bij	huisartsen/klinieken/therapeutenbezoek Merel team	IAS

1A7 Diverse	vormen	van	zelfhulpgroepen Ute begeleiders

1A8 Nazorggroep Ute begeleiders

1A9 Inloopuren	JIJhuis Jolanda begeleiders

1A10 Trainingen	persoonlijke	ontwikkeling	in	JIJhuis Jolanda trainers

1A11 Activiteiten	en	workshops	JIJhuis Jolanda begeleiders

1A12 Motivatieworkshops	voor	jongeren najaar	2015	(o.v.	financiering) Merel	 Brenda

1A13 Contactgroep	LES Ute begeleiders

1A14 Doorverwijzing	naar	hulp	via	internet Merel team	IAS

1A15 Ambulante	spreekuren	(anders	dan	op	scholen) najaar	2015	(o.v.	financiering) Merel team	IAS	ambulant

1B1 Open	dagen	(zijn	ook	voor	naasten) zie	1A2 projectgroep open dag

1B3 Anoniem	en	gratis	informatiepunt	voor	naasten apr-15 Merel Simone	en	Joke

1B4 Voorlichtingsbijeenkomsten	voor	naasten Merel Simone	en	Joke

1B5 Individuele	begeleiding	voor	naasten apr-15 Ute Simone	en	Joke

1B6 Contactgroep	voor	naasten apr-15 Merel Simone	en	Joke

1B7 Trainingen	voor	naasten 2016 in	2016	bepalen

1B8 Ontlasting	naasten	als	mantelzorgers	d.m.v.	opvang	in	JIJhuis Jolanda begeleiders

1B9 Doorverwijzing	naar	hulp	via	internet zie	1B3 team	IAS

2.1 Deelname	aan	activiteiten,	workshops	en	trainingen 1	A9,	1A10,	1A11 begeleiders

2.2 Vrijwilligerswerk	binnen	het	team	van	JIJ Saskia Saskia	+	coördinatoren

2.3 Doorverwijzing	naar	partners	activering n.v.t. Jolanda	en	Merel

2.4 Thema's	binnen	zelfhulpgroepen	en	nazorggroepen 1A7	en	1A8 begeleiders

2.5 Thema	binnen	individuele	begeleiding 1A5 begeleiders

2.6 Contactgroep	LES 1A13 begeleiders

2.7 Voorlichting	en	doorverwijzing	praktische	steun	ADL Merel team	IAS

3.A1 Voorlichting	aan	GGZ-organisaties Saskia.	In	2016	bepalen team	voorlichting

3.A2 Voorlichting	aan	professionele	organisaties	Zuid	Holland Saskia.	In	2016	bepalen team	voorlichting

3.A3 Voorlichting/training	aan	professionals	zorg 2016 2016 team	voorlichting

3A4 Voorlichting/training	aan	overige	(sportscholen,	etc.)	 2016 2016 team	voorlichting

3A5 Verspreiding	info	via	PR/communicatiemiddelen Saskia	en	Merel team	communicatie

3A6 Sociale	kaart	via	informatie	en	advies	(infotheek) mei-15 Merel Monica	en	Eric

3A7 Informatie	en	adviespunt	voor	professionals Merel team	IAS

3A8 Lidmaatschap	JIJhuis	in	combi	met	therapie	elders 1	A9,	1A10,	1A11 begeleiders

3A9 Doorverwijzing	naar	reguliere	therapie Merel team	IAS

3A10 Zelfhulpgroep	ter	voorbereiding	op	reguliere	therapie 1A7	en	1A8 begeleiders

3A11 Contact	en	individuele	begeleiding	in	aanvulling	op	therapie 1A5 begeleiders	en	team	IAS

3A12 Doorverwijzing,	afstemming	en	samenwerking	regionale	partners Saskia	 team	IAS

3A13 Uitvoering	startgroep	voor	Human	Concern Jolanda begeleiders	HC-groep

3A14 Uitvoering	nazorggroep	voor	Human	Concern Jolanda begeleiders	HC-groep

3A15 Onderzoek	uitvoering	samenwerking	PsyQ,	Emergis,	Ursula Saskia Saskia	en	coördinatoren

3B2 Verspreiding	info	via	PR/communicatiemiddelen 3A5 team	communicatie

3B3 Open dagen 1A2 projectgroep open dag

3B4 Medewerking	verlenen	aan	onderzoeken Saskia Saskia	en	overige	vrw.

3B5 Advisering	vanuit	ervaringsdeskundigheid	aan	andere	organisaties Saskia	 Saskia	en	overige	vrw.

3B6 Vraagbaak	voor	scholieren	en	studenten Merel team	IAS

3B7 Voorlichting	vanuit	ervaringsdeskundigheid	in	openbare	gelegenh. Saskia.	In	2016	bepalen team	voorlichting

4A1 Training	en	scholing	vrijwilligers	en	betaalde	medewerkers Ute	en	coördinatoren trainers	(vrijwilligers)

4A2 Uitwisseling	kennis	en	ervaring	met	andere	organisaties Saskia afhankelijk	van	thema

4A3 (Voor)onderzoek	orthorexia vooronderzoek Saskia Marloes	Rauws

4A4 (Voor)onderzoek	relatie	hooggevoeligheid	en	eetstoornissen 2017 2017 Nader	te	bepalen

4A5 (Voor)onderzoek	aanbod	gericht	op	mannen 2016	en	2017 2016	en	2017 Nader	te	bepalen

4A6 (Voor)onderzoek	mogelijkheden	aanbod	niet-westerse	doelgroep 2015	en	2016 Saskia Kelly	Boelrijk

4B1 Uitbreiding	netwerk Saskia Saskia,	Eric,	overige	vrw.

4B2 Onderzoek	mogelijkheid	kennisoverdracht	methodiek 2017	en	2018 2017	en	2018 Saskia,	nader	te	bepalen

4B3 Versterken	financiele	basis	d.m.v.	onderzoek	nieuwe	mogelijkhd. Saskia Saskia,	nader	te	bepalen



Bijlage 4
Matrix voor Kwaliteit van Bestaan

    1 – acute problematiek 2 – niet zelfredzaam 3 – beperkt zelfredzaam 4 – voldoende zelfredzaam 5 – volledig zelfredzaam

persoonlijke ontwikkeling Vindt	zichzelf	onbekwaam	en	
niet	competent	en	vaardig.	Zeer	
negatief	zelfbeeld	en	geen	zelfver-
trouwen.

Is	negatief	over	eigen	kunnen.	
Werkt	niet	aan	ontwikkeling	eigen	
competenties.

In	beperkte	mate	in	staat	om	eigen	
ontwikkeling	van	competenties	
en	vaardigheden	te	benoemen	en	
hieraan	werken. 

Weet	waar	eigen	competenties	
en	vaardigheden	liggen	en	werkt	
hieraan.	Is	zoekende	naar	wat	
hij/zij	echt	leuk	vindt.	Zelfbeeld	
is	voldoende	genoeg	om	zich	
persoonlijk	te	ontwikkelen.

Positief	zelfbeeld	en	beschikt	over	
zelfvertrouwen	om	zich	persoonlijk	
te	ontwikkelen	en	competenties	
en	vaardigheden	te	verdiepen	en	
uit	te	breiden.

Zelfbepaling Heeft	totaal	geen	doel	in	leven	en	
kan	geen	keuzes	maken.

Vindt	doelen	opstellen	erg	moeilijk	
en	heeft	grote	moeite	met	maken	
van	keuzes.	Erg	bezig	met	mening	
van	anderen.

In	beperkte	mate	capabel	om	
doelen	en	waarden	voor	zichzelf	
te	formuleren.	Stelt	mening	van	
anderen		boven	eigen	mening.

Kan	eigen	doelen	en	waarden	
formuleren.	Maakt	keuzes	in	eigen	
belang	en	ten	behoeve	van	eigen	
herstel.

Is	geheel	in	staat	om	te	formuleren	
wat	hij/zij	wil	in	het	leven.	Keuzes	
worden	gemaakt	in	belang	van	
zichzelf	en	ten	behoeve	van	eigen	
doelen.Heeft	eigen	herstelproces	
in	de	hand	of	doorlopen.

activiteiten Dagelijks leven Ernstige	beperkingen	op	alle	of	
bijna	alle	gebieden	van	zelfzorg	en	
complexe	activiteiten.

Belangrijk	probleem	op	één	of	
meer	gebieden	van	zelfzorg	en	
meerdere	complexe	activiteiten	
worden	niet	uitgevoerd.

Voorziet	in	de	meeste	maar	niet	
alle	basis	behoeften	van	het	
dagelijks	leven	en	de	zelfzorg	is	
op	peil,	maar	één	of	meerdere	
complexe	activiteiten	worden	niet	
uitgevoerd.

Voorziet	in	alle	basis	behoeften	
van	het	dagelijks	leven	en	alleen	
ondergeschikte	problemen	(bij-
voorbeeld	slordig	zijn,	gedesorga-
niseerd).

Geen	problemen	van	deze	aard	
en	functioneert	goed	op	alle	
gebieden.

Interpersoonlijke relaties Gebrek	aan	noodzakelijke	steun	
van	familie/partner/	vrienden	en	
geen	contacten.	Ernstig	sociaal	
isolement.

Familie/partner/	vrienden	hebben	
niet	de	vaardigheden/	mogelijk-
heden	om	te	helpen	en	nauwelijks	
contacten.	Blijvend,	belangrijk	
probleem	als	gevolg	van	actief	of	
passief	terugtrekken	uit	sociale	
relaties.	Hoge	mate	van	eenzaam-
heid.

Enige	steun	van	familie/partner/	
vrienden	en	enige	contacten	in	
vriendenkring.	Duidelijk	probleem	
in	maken	of	onderhouden	van	
ondersteunende	relaties.Beperkt	
gevoel	van	eenzaamheid.

Voldoende	steun	van	familie/	
partner/vrienden	en	voldoende	
contacten.

Gezond	sociaal	netwerk	en	
voldoende	vrienden.	Stabiel	
gezinsleven/relatie.	Steundende	
omgeving.

Gelijkwaardigheid Is	ernstig	aangetast	in	waardigheid	
en	recht.	Wordt	niet	als	gelijk	en	
respectloos	behandeld	door	de	
omgeving.	Situatie	van	client	is	
acuut. 

Client	voelt	zich	erg	onrechtvaar-
dig	en	respectloos	bejegend.	
Grote	zorgbehoefte	van	client	om	
hiermee	aan	de	slag	te	gaan.

Client	voelt	zich	redelijk	gelijk-
waardig	en	respectvol	behandeld.	
Begeleiding	hierin	kan	verbeterd	
worden.

Client	voelt	zich	gelijkwaardig	en	
respcetvol	behandeld.	De	begelei-
ding	is	voldoende.

Client	voelt	zich	volledig	waardig	
en	met	respect	behandeld.	Bege-
leiding	is	totaal	naar	wens.	

Sociale inclusie Afwezigheid	van	plezierige	en	
nuttige	activiteiten	en/of	geen	
structuur in de dag en onregelma-
tig	dagnachtritme.

Nauwelijks	plezierige	en	nuttige	
activiteiten	en	nauwelijks	struc-
tuur	in	de	dag	en	afwijkend	dag-
nachtritme.

Enige	plezierige	en	nuttige	activi-
teiten	maar	voldoende	structuur	in	
de	dag	en/of	enige	afwijkingen	in	
het	dag-nachtritme.

Voldoende	plezierige	en/of	nuttige	
activiteiten	en	dagnachtritme	
heeft	geen	negatieve	invloed	op	
het	dagelijks	functioneren.

Algehele	tijdsbesteding	is	plezierig	
en	nuttig	en	gezond	dag-nacht-
ritme.

Geestelijk welbevinden Een	gevaar	voor	zichzelf	of	ande-
ren	en/of	terugkerende	suïcide-
ideatie.	Ernstige	moeilijkheden	in	
het	dagelijks	leven	door	geestelijke	
stoornis.

Aanhoudende	geestelijke	gezond-
heidsproblemen	die	het	gedrag	
kunnen	beïnvloeden,	maar	geen	
gevaar	voor	zichzelf/anderen.	
Moeilijkheden	in	het	dagelijks	
functioneren	door	symptomen	en/
of	geen	behandeling.

Milde	symptomen	kunnen	
aanwezig	zijn	en/of	enkel	matige	
functioneringsmoeilijkheden	
door	geestelijke	problemen	en/of	
behandeltrouw	is	minimaal.

Minimale	symptomen	die	voor-
spelbare	reactie	zijn	op	stressoren	
in	het	leven	en/of	marginale	
beperking	van	functioneren	en/of	
goede	behandeltrouw.

Symptomen	zijn	afwezig	of	
zeldzaam.	Goed	of	superieur	
functioneren	in	een	groot	aantal	
diverse	activiteiten.	Niet	meer	dan	
de	dagelijkse	beslommeringen	of	
zorgen.

lichamelijke gezondheid Heeft	direct	medische	aandacht	
nodig.	Een	noodgeval/kritieke	
situatie.

Een	(direct/	chronische)	medische	
aandoening	die	regelmatige	
behandeling	vereist	wordt	niet	
behandeld.	Matige	beperking	van	
(lichamelijke)	activiteiten	tgv	een	
lichamelijk	gezondheidprobleem.	
Is	in	staat	om	medische	hulp	in	te	
roepen indien nodig.

Een	(chronische)	medische	aan-
doening	wordt	behandeld	maar	
behandeltrouw	is	minimaal.	De	
lichamelijke	gezondheidproblemen	
leiden	tot	een	lichte	beperking	in	
mobiliteit	en	activiteit.

Erkent	behoefte	aan	hulp	voor	de	
(chronische)	medische	aandoe-
ning.	Goede	behandeltrouw.	Vol-
doende	lichamelijke	gezondheid	
om	te	kunnen	functioneren.

Er	zijn	geen	directe	of	voort-
durende	medische	problemen.	
Functioneert	goed	en	ondervindt	
geen	hinder/beperking	in	dage-
lijkse	leven.

Materieel welbevinden Geen	inkomsten.	Hoge,	groeiende	
schulden.	Dakloos.

Onvoldoende	inkomsten	en/of	
spontaan	of	ongepast	uitgeven.	
Groeiende	schulden.	Huisves-
ting	is	niet	betaalbaar	of	woont	
ongeschikt.

Komt	met	inkomsten	aan	basis	
behoeften	tegemoet	en/of	gepast	
uitgeven.	Eventuele	schulden	zijn	
tenminste	stabiel	en/of	bewind-
voering/inkomensbeheer.	Stabiele	
huisvesting	maar	marginaal.

Komt	aan	basis	behoeften	tege-
moet	zonder	uitkering.	Beheert	
eventuele	schulden	zelf	en	kan	
deze	verminderen.	Toereikende	en	
betaalbare	huisvesting.

Inkomsten	zijn	ruim	voldoende,	
goed	financieel	beheer.	Heeft	
met	inkomen	mogelijkheid	om	te	
sparen.	Huishouding	is	veilig	en	
toereikend	en	is	goed	in	staat	in	dit	
financieel	te	voorzien.

Onafhankelijkheid

Sociale participatie

Welbevinden


