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INHOUDSOPGAVE



Wij geloven in de
meerwaarde van

ervaringsdeskundigheid.

Warmte en verbinding

In 2020 waren wij als JIJ-team al genoodzaakt te denken in (creatieve) oplossingen.
Ook dit jaar kwam deze kracht tot uiting en hebben we laten zien goed in staat te zijn
onszelf aan te passen aan voortdurende veranderingen. 
Weer of geen weer, we lieten ons niet kennen! 

Naast de warmte en verbondenheid binnen het JIJ-team zijn we ook dankbaar voor de
positieve contacten die wij met externen mochten ervaren. De steun die we van onze
samenwerkingspartners, fondsen, gemeenten en donateurs kregen, is groot en zorgt er
mede voor dat wij ook de komende jaren verwachten onze kernactiviteiten te kunnen
blijven uitvoeren. Dit is voor ons van grote waarde, omdat steeds meer cliënten de weg
naar ons weten te vinden en daarmee de vraag naar onze ondersteuning groeiende is.

Met dit jaarverslag sluiten we een bijzonder jaar af. Een jaar dat wederom in het teken
stond van het corona-virus. De impact van dit virus was niet alleen in de samenleving
voelbaar, maar tevens in onze locatie en tijdens de begeleidingstrajecten.
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Met elkaar de storm doorstaan

Toch kijken wij, ondanks het feit dat we elkaar niet meer fysiek konden omarmen, terug op
een jaar van warmte, kracht en verbondenheid. Een jaar waarin de deuren van ons JIJ-huis
geopend konden blijven en wij online en offline van betekenis mochten zijn voor veel (jonge)
mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met eetproblematiek.

Onze online alternatieven, waaronder de chat, online zelfhulpgroepen en digitale
huiskamersessies, bleken voor velen een waardevolle toevoeging in een tijd waarin sociale
contacten buitenshuis noodgedwongen beperkt bleven. Ook in het JIJ-huis waren onze
ervaringsdeskundigen, op gepaste afstand, aanwezig met een luisterend oor en konden
clienten met hen én met elkaar ervaringen uitwisselen. Herkenning, hoop en motivatie om met
elkaar de storm te doorstaan en het jaar positief af te sluiten. 

Meerwaarde van herstelinitiatieven

Ook het onderwerp ervaringsdeskundigheid en de meerwaarde van herstelinitiatieven en
zelfregiecentra stond bij veel regionale en landelijke organisaties op de agenda en bleek in de
media een veelbesproken onderwerp. Ook wij merkten deze groeiende aandacht. De winst van
de Herstelspecial van MIND & VGZ, toelating tot het MIND Platform, contacten met diverse
overheidsinstanties en de toekenning voor het programma Herstel Dichtbij van het
Oranjefonds zijn voorbeelden van mijlpalen, die wij afgelopen jaar hebben bereikt en waaruit
blijkt dat steeds meer mensen de kracht en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid inzien. 

Wij hopen én verwachten dat deze positieve ontwikkeling zich ook komende jaren voortzet en
zullen hier onder andere door continuering van onze kernactiviteiten en investering in
samenwerkingen ook aan bijdragen. JIJ ook?

SAMENVATTING



Stichting JIJ wil op een laagdrempelige manier
het dagelijks functioneren van mensen met
eetproblematiek en hun naasten verbeteren. 

 

Beleid

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie en op 5 maart 2010 opgericht door twee
ervaringsdeskundigen, Simone Storm en Saskia Lagerwaard. Zij wilden hun ervaring met een
eetstoornis - en het herstel daarvan - positief inzetten om bij te dragen aan het herstelproces
van anderen. 

Het beleid van Stichting JIJ richt zich op het leveren van een bijdrage aan het verhogen van
de kwaliteit van leven van jongeren en volwassenen met eetproblematiek en hun naasten.
Door te werken met vrijwilligers, die intern worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen, wil zij
bijdragen aan een minder zware belasting van het sociaal stelsel. Deze missie wil zij samen
met andere partners bereiken. 

De doelstelling die Stichting JIJ nastreeft om de kwaliteit van leven te verhogen, luidt:

In 2021 is het beleid van Stichting JIJ niet wezenlijk veranderd. Door de Corona pandemie zijn
we ons ook gaan richten op een online aanbod. De aanleiding was weliswaar noodgedwongen,
maar het aanbod is zeer welkom ontvangen. Tijdens de lockdowns konden we onze
begeleiding online voortzetten. Nu kunnen onze cliënten kiezen of ze fysiek in het JIJ-huis of
online willen deelnemen aan onze inloop en activiteiten. 
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Veilig: wij willen een veilige plek bieden, gebaseerd op eerlijkheid, openheid en
wederzijds respect. 
Laagdrempelig: wij willen zorg en ondersteuning bieden die voor iedere persoon
toegankelijk is en blijft. 
Kwaliteit: wij streven ernaar kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden. 
Inzicht: wij streven naar een maatschappij waarin begrip is voor eetproblematiek
en kennis wordt gedeeld.
Zelfmanagement: wij willen ieder individu in staat stellen eigenmachtig te
beslissen en te handelen. 

Binnen Stichting JIJ hanteren we een aantal kernwaarden die wij heel belangrijk vinden.
Dit zijn de pijlers van waaruit wij werken. 

inzicht      laagdrempelig       veilig        

 

      zelfmanagement     kwaliteit
 

TERUGBLIK OP
HET BELEID



Doelgroep en activiteiten

Stichting JIJ biedt met circa 110 vrijwilligers ervaringsdeskundige ondersteuning aan
jongeren en volwassenen in Nederland, die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft met
een eetprobleem of eetstoornis. Zij doet dit op een anonieme en kleinschalige manier door
een luisterend oor te bieden, informatie te geven en individuen en groepen te adviseren en te
begeleiden. Ook organiseert zij wekelijks op herstel gerichte activiteiten, workshops en
trainingen vanuit haar inloophuis, het JIJ-huis in Rotterdam-Kralingen. Jaarlijks maken ruim
2000 mensen gebruik van het informatie-, advies- en steunpunt van Stichting JIJ. Tevens
volgen ruim 100 mensen op jaarbasis een individueel begeleidingstraject of een
begeleidingstraject in groepsverband. 

Stichting JIJ richt zich voornamelijk op de mensen die door de reguliere zorg niet of
onvoldoende worden bereikt of geholpen en vormt daarom een belangrijke schakel in de
zorgketen. Het hulpaanbod van Stichting JIJ is voor vrijwel elke persoon toegankelijk.
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Meetbaarheid en cliënttevredenheid

Uit meetbare bronnen blijkt dat tijdens het herstelproces het hulpaanbod van Stichting JIJ
door mensen met een eetstoornis en hun naasten als zeer waardevol en helpend is ervaren.
Stichting JIJ meet anoniem de cliënttevredenheid door middel van elektronische
vragenlijsten.  

Verder kan op diverse aspecten worden gemeten welke stappen iemand binnen de stichting
heeft gezet en wat het effect daarvan is op verbetering van het functioneren en de kwaliteit
van leven. Deze meting wordt verricht door het evaluatieformulier ‘Matrix Kwaliteit van
Bestaan’ dat bij de intake, tussentijds en bij de eindevaluatie wordt ingevuld. Hierbij worden 

negen meetgebieden gehanteerd, waarbij de cliënt een score variërend van ‘acute
problematiek’ tot ‘volledig zelfredzaam’ kan behalen.  De cliënttevredenheid ligt tot op heden
elk jaar op het niveau goed op een schaal van onvoldoende/voldoende/goed/zeer goed. In dit
kader verwijzen wij met trots naar de waarderingen op de website van Zorgkaart Nederland.
In 2021 ontvingen wij het waarderingscijfer 9.3 op een schaal van 1 tot 10.

''De vrijwilligers zijn ontzettend ontvankelijk en
hebben echt een persoonlijke aanpak. Ik voel me
gezien, gehoord, gewaardeerd en waardevol.''

 Plaats in de ketenzorg

Stichting JIJ is gericht op duurzaam herstel en is voor de maatschappij kostenbesparend. De
activiteiten van Stichting JIJ dragen essentieel bij om een compleet, kostenbesparend en
passend ketenaanbod te realiseren. Er wordt inmiddels met vele organisaties samengewerkt
en tevens geven nieuwe organisaties reeds aan geïnteresseerd te zijn om mogelijkheden tot
samenwerking en uitwisseling met elkaar te onderzoeken.
 
De zorg van Stichting JIJ biedt een aanvulling en versterking op de reguliere professionele
hulp, voornamelijk in het voor- en natraject van de ketenzorg. Het afgelopen jaar hebben we
veel tijd en energie besteed om dit beleid verder gestalte te geven.

Stichting JIJ wil voor iedereen in onze samenleving hulp kunnen bieden. In 2021 heeft het
ontwikkelen van een genderneutraal aanbod en aanbod voor jeugd extra aandacht gekregen.

TERUGBLIK OP
HET BELEID



Huisvesting

In 2021 heeft er ook een verbouwing plaatsgevonden in ons pand aan de Oostzeedijk Beneden
11a. Het doel van deze verbouwing was het uitbreiden van de fysieke herstelplekken en het
kunnen voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Daarvoor moest de badkamer op
de tweede verdieping worden verbouwd tot een gespreksruimte. Ook is er op deze verdieping
een pantry gerealiseerd en zijn wij gestart met het opknappen van de zolder. Er is elektriciteit
en water aangelegd, wanden en plafond zijn gerepareerd en geverfd, de kastruimte is
afgeschermd, nieuwe verlichting aangebracht, een deur voor de computerruimte geplaatst en
raamdecoratie aangebracht. De zolder dient als kantoorruimte en aanvullend zal een extra
gesprekruimte worden gerealiseerd. 

Deze verbouwing is mede mogelijk gemaakt door Netwerk DAK, 
Stichting Job Dura Fonds en Stichting Dioraphte.

Kernteam

Het kernteam van Stichting JIJ bestaat uit de algemeen directeur en vijf coördinatoren:
coördinator JIJ-huis, coördinator Informatie-, Advies- en Steunpunt (IAS-punt), coördinator
Begeleidingen, coördinator Activiteiten JIJ-huis en een coördinator Beleidszaken en
Communicatie. Samen staan ze voor 2,36 betaalde fte op de begroting. Zij managen de
stichting en de coördinatie van de vrijwilligers binnen de verschillende teams. 

Het professionele kader deelt dezelfde hoge motivatie voor het werk als de vrijwilligers en
werkt vanuit passie en verbondenheid dikwijls naast de betaalde uren ook een aantal uren
(1,49 fte) op vrijwillige basis. 

In 2021 heeft er één verandering plaatsgevonden in het kernteam. Mevr. Brigitta Breevaart
heeft de functie van coördinator Activiteiten JIJ-huis overgedragen aan Mevr. Suzanne
Stoorvogel. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen in de functies van voorzitter, secretaris,
penningmeester en een algemeen bestuurslid. In 2021 zijn er geen bestuurswisselingen
geweest. De functie van het bestuur is met name controlerend en faciliterend. Het bestuur
heeft dit Jaarverslag 2021 vastgesteld op 29 juni 2022. 
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62 vrijwilligers zijn actief als ervaringsdeskundige. 
49 vrijwilligers vervullen een functie in één of meerdere ondersteunende diensten.
12 vrijwilligers vervullen een functie in een ondersteunende dienst en zijn daarnaast ook
actief als ervaringsdeskundige. 

Vrijwilligers

In 2021 zijn er in totaal 111 vrijwilligers werkzaam voor Stichting JIJ. Deze vrijwilligers zijn erg
belangrijk voor de organisatie en zij worden aangestuurd door het kernteam. In totaal komt
het erop neer dat de vrijwilligers ongeveer 85% van de werkzaamheden uitvoeren. We maken
onderscheid in ervaringsdeskundige en overige, ondersteunende vrijwilligers. De
ervaringsdeskundige vrijwilligers begeleiden onze cliënten en de ondersteunende vrijwilligers
verrichten onder andere administratief werk, beleidswerk of zijn werkzaam in het
communicatieteam.

De ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn allen zorgvuldig geworven, gescreend en volgen een
verplicht trainingstraject bij Stichting JIJ. Gedurende het trainingstraject wordt de
ervaringsdeskundige vrijwilliger ingezet als aspirant, zodat hij/zij op een veilige en
verantwoorde wijze kan kennismaken met het vrijwilligerswerk. Het team heeft zich het
afgelopen jaar weten uit te breiden met tientallen waardevolle vrouwelijke én mannelijke
vrijwilligers, zowel ervaringsdeskundig als niet ervaringsdeskundig. 

In 2021 zijn er in totaal 111 vrijwilligers werkzaam voor Stichting JIJ.

 
 

''De trainers gaven het gevoel dat ze luisterden
en toonden begrip, empathie en respect!’'

 

3 trainingen ‘Van ervaring naar ervaringsdeskundigheid’ met totaal 12 deelnemers
(basismodule).
4 trainingen ‘Herstel’ met totaal 16 deelnemers (basismodule).
2 trainingen ‘Inloop’ met totaal 8 deelnemers (basismodule).
4 trainingen ‘Begeleiden – hoe doe je dat?’ met totaal 13 deelnemers
(basismodule).
4 trainingen ‘Motiverende gespreksvoering’ met totaal 20 deelnemers
(vervolgtraining).

Opleiden en trainen

Om de groeiende groep mensen met eetstoornissen zónder toegang tot de
noodzakelijke (geestelijke) gezondheidszorg op te vangen en te ondersteunen,
organiseert Stichting JIJ elk jaar haar ervaringsdeskundige begeleiding. Om de
ondersteuning zo goed en professioneel mogelijk aan te bieden, worden alle
vrijwilligers getraind om hun ervaring om te zetten in ervaringsdeskundigheid. Wij
organiseren de trainingen in de vorm van een project, genaamd ‘Ervaringskracht’. 

Ook in 2021 zijn we vanwege de coronamaatregelen veel uitdagingen op dit gebied
tegengekomen. Toch is het ons gelukt om alle voorgenomen 17 trainingen te realiseren:

In totaal zijn de trainingen door 69 vrijwilligers gevolgd. Daarnaast is een online
introductiemodule voor nieuwe medewerkers gemaakt. We zijn begonnen met een
team van 10 trainers en deze hebben we in 2021 kunnen uitbreiden naar 13 trainers. De
trainingen zijn per trainingssessie gegeven door 2 trainers, waarbij er altijd een 3de
trainer back up staat om bij ziekte of afwezigheid in te kunnen vallen. 

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Fonds 1818 en Stichting Huibert van Saane. 

TERUGBLIK OP
DE ORGANISATIE
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Het Informatie- Advies- en Steunpunt (IAS)

Het Informatie, Advies- en Steunpunt (IAS-punt) biedt gratis en anoniem hulp per e-mail, chat,
telefoon en inloopspreekuren. Ook een bezoek op afspraak is mogelijk. Het IAS-punt biedt
steun en adviseert jongeren vanaf 12 jaar, volwassenen met een (beginnende) eetstoornis, hun
naasten en overige mensen in hun omgeving, zoals vrienden en gezins- en familieleden, maar
ook docenten en (jeugd) professionals. 

Het eerste contact met Stichting JIJ verloopt via het IAS-punt en is laagdrempelig en
anoniem. Er is geen vorm van doorverwijzing nodig en mensen kunnen in een niet-klinische
setting hun verhaal delen met onze ervaringsdeskundige vrijwilligers. Naast advies en steun
bieden we verschillende activiteiten, die bijdragen aan de vroegtijdige signalering en
preventie en aan de informatievoorziening met betrekking tot eetproblematiek en de
gevolgen daarvan, zoals gebitsproblemen. 

Wegens de administratieve ‘werkdruk’ is besloten niet elk contact buiten het Informatie-,
Advies- en Steunpunt te registeren. Al enkele jaren is het aantal contacten boven de 2000 per
jaar. De contacten die binnen het Informatie-, Advies- en Steunpunt worden behandeld,
worden vanaf 2018 apart geregistreerd. Hierdoor kunnen contacten in verschillende
categorieën worden onderverdeeld en geanalyseerd. 

In 2021 is het IAS-punt uitgebreid. De chatmogelijkheden zijn verruimd en is er een
telefonisch spreekuur voor naasten ontwikkeld en ingericht. Ook bieden we sinds 2020 de
mogelijkheid in contact te komen met een mannelijke ervaringsdeskundige via de chat of het
inloopspreekuur. 

Het IAS-punt wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de gemeente
Rotterdam en het W.S. Burgerfonds. 

TERUGBLIK OP DE
KERNACTIVITEITEN
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Eerste contact
via IAS-punt 

Mensen met 
eetproblematiek

Naasten

Professionals

Studenten

666

259

154

48
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Het Informatie- Advies- en Steunpunt (IAS) in cijfers
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"Het is er altijd gezellig en er staan ervaringsdeskundigen
voor je klaar om naar je te luisteren. JIJ mag er zijn. " 

10

Het JIJ-huis

Het JIJ-huis is een inloophuis met verschillende op herstel gerichte activiteiten, gelegen in
Rotterdam-Kralingen. De ervaringsdeskundigen staan wekelijks op diverse inloopdagen klaar
voor een praatje of luisterend oor. Op deze dagen is het mogelijk om samen met de
ervaringsdeskundige inloopbegeleiders te praten, activiteiten te ondernemen, te lunchen en
in de avond een maaltijd te bereiden en te eten. 

Centraal staan lotgenotencontact, het versterken van eigenwaarde, het opdoen van
contacten, het ontdekken en ontwikkelen van talenten en (sociale) vaardigheden, het vinden
en vasthouden van een gezonde leefstijl en het re-integreren in de maatschappij. 

Ondanks de Corona-maatregelen hebben we in 2021 vernieuwingen door kunnen voeren in het
JIJ-huis. Zo is het JIJ-huis toegankelijk gemaakt voor jongeren vanaf 14 jaar en is het
activiteitenaanbod meer genderneutraal geworden. Dit heeft reeds geleid tot een groei van
het aantal nieuwe jonge leden. Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus waren wij
genoodzaakt het JIJ-huis gesloten te houden van 12 maart tot 1 juli 2021. Tijdens de lockdown
hebben we onmiddellijk een alternatief online aanbod ontwikkeld en aangeboden; het JIJ-
thuispakket. Sinds de heropening in juli 2021 werkten we met een reserveringssysteem en een
maximum aantal aanwezige leden en begeleiders. 

Leden van het JIJ-huis 2021

Leden JIJ-huis 

Nieuwe leden van het JIJ-huis

Nieuwe leden JIJ-huis 14-21 jaar

110

42

14
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Ontmoeting en delen van ervaringen d.m.v. deelname aan online en offline
activiteiten (kookactiviteit, spelletje middagen), workshops, trainingen en inloop. 
Trainingen in het JIJ-huis t.a.v. persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden,
bijv. stressreductie en versterken eigenwaarde.
Activiteiten en workshops t.a.v. talentontwikkeling, het versterken van eigenwaarde
en het vergroten van zelfvertrouwen, het bieden van dagbesteding, zoals
bijvoorbeeld kookactiviteiten, yoga, schilderen, sieraden maken, dansworkshop. 
Ontlasting van mantelzorgers door organisatie van inloopuren voor hun naasten.

Voorbeelden van activiteiten in het JIJ-huis zijn:

In 2020 hebben we naar aanleiding van een behoeftenonderzoek onder cliënten en
vrijwilligers een aanvullend online JIJ-thuispakket gerealiseerd. In 2021 is dit JIJ-
thuispakket onderdeel geworden van onze kernactiviteiten. Het JIJ-thuispakket bestaat
uit: online huiskamersessies, online workshops en trainingen, nieuwsbrieven en een
besloten Facebookgroep. Door het JIJ-thuispakket kunnen wij ook voor leden voor wie
de fysieke stap naar het JIJ-huis (nog) te groot is van betekenis zijn en blijven. 

De inloopuren en activiteiten in het JIJ-huis worden mede mogelijk gemaakt door de
financiële steun van het Oranjefonds, Fonds Liberty, de Reek Versteegh Stichting, Mr.
August Fentener van Vlissingen Fonds en het Elise Mathilde Fonds.

Activiteiten in het JIJ-huis

TERUGBLIK OP DE
KERNACTIVITEITEN
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Leden JIJ-huis 

Deelnemers  in een zelfhulpgroep 

Deelnemers individuele begeleiding 

Aantal unieke cliënten totaal 

Aantal zelfhulpgroepen 

Groepsbegeleiding

Niet alleen op individueel vlak worden mensen met eetproblematiek in het dagelijks
functioneren belemmerd. Vaak zijn zij niet goed in staat om sociale contacten te leggen en te
onderhouden en nemen zij minder deel aan activiteiten. Stichting JIJ streeft er naar ook op
sociaal vlak ervoor te zorgen dat mensen met eetproblematiek een gezond netwerk hebben en
actief deelnemen aan de maatschappij. 

Stichting JIJ organiseert groepsbegeleiding voor iedereen die aangeeft dat eten een te grote
rol speelt in zijn/haar leven. Erkenning, herkenning, inzicht en persoonlijke groei en herstel
staan centraal. We noemen dat zelfhulpgroepen en onderscheiden jongerengroepen,
motivatiegroepen, startgroepen, vervolggroepen en nazorggroepen.
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Motivatiegroep 1
Motivatiegroep 2
Jongerengroep voorjaar
Startgroep 1 voorjaar
Startgroep 2 voorjaar
Vervolggroep voorjaar
Nazorggroep voorjaar

Jongerengroep najaar
Startgroep 1 najaar
Startgroep 2 najaar
Vervolggroep najaar
Nazorggroep najaar

Nazorggroep PsyQ 1
Nazorggroep PsyQ 2
Totaal aantal deelnemers

Aantal deelnemers groepsbegeleiding 2021

12
14
5
7
5
6
5

 
6
6
5
5
5

 
14
9

104

Aantal clienten in begeleiding 2017-2021
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Aantal deelnemers individuele begeleiding 2021

Individuele begeleiding

Stichting JIJ werkt op dit vlak samen met de cliënt aan het verkennen en
ontwikkelen van persoonlijke competenties en vaardigheden. We doen dit
onder andere door een-op-een gesprekken tussen de ervaringsdeskundige
begeleider en cliënt gedurende het begeleidingstraject en anoniem en gratis
advies per mail, telefoon en/of chat via het IAS-punt. Verder 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. Ook voor naasten van onze cliënten
bieden we de mogelijkheid om individueel begeleid te worden. De begeleiding
is er dan vooral op gericht hoe zij het beste kunnen omgaan met hun naaste. 

De individuele begeleidingstrajecten worden mede mogelijk gemaakt door de
financiële steun van de Gemeente Rotterdam, het Libertyfonds, KNR-PIN en
het Stichting Virtius Opus.
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44
 NAASTEN

35
CLIËNTEN
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DEELNEMERS
VOEDINGSADVIES

"Het is erg prettig om ervaringen uit te wisselen en
(h)erkenning te vinden bij iemand die hersteld is."
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Project 'Uitbreiding herstelplekken'

In dit project heeft Stichting JIJ begeleidingstrajecten kunnen realiseren. Onder begeleiding
van een ervaringsdeskundige begeleider hebben in totaal 12 mensen in 2021 een individueel
begeleidingstraject bij Stichting JIJ gevolgd en afgesloten. Deze begeleiding vond, in overleg,
online of fysiek plaats in het JIJ-huis van Stichting JIJ. Daarnaast hebben 12 deelnemers
verdeeld over 2 groepen gedurende 4 maanden in 20 wekelijkse bijeenkomsten gewerkt aan
het aanpakken van hun eetstoornis onder begeleiding van 2 tot 3 getrainde
ervaringsdeskundigen. Dit project is van grote betekenis zijn geweest voor onze cliënten.
Allen zijn zij positief over het traject en het contact met de ervaringsdeskundige begeleiders
en lotgenoten. De individuele en groepsbegeleiding vormde voor hen een stok achter de deur
om stapjes te (blijven) zetten richting herstel. 

Dit project is mogelijk gemaakt door KNR-PIN en Stichting Virtitus Opus.

Wachtlijstgroepen voor mensen met eetproblematiek
Uitbreiding herstelplekken voor mensen met eetproblematiek
4 zelfhulpgroepen Volkskracht
Kinderen en jongeren met een eetstoornis
Project `Online-Offline`

Projecten

Een aantal zelfhulpgroepen, maar ook eenmalige activiteiten organiseren wij meestal in de
vorm van een project. Daardoor zijn we beter in staat om te rapporteren aan de fondsen die
ons ondersteunen. De projecten hebben doelstellingen en activiteiten geformuleerd en een
planning opgesteld. De projecten duren meestal een kalenderjaar en een aantal projecten zijn
meerjarig. Voor de meerjarige projecten wordt per jaar een nieuw projectplan geschreven en
worden verantwoordingsrapportages opgesteld en fondsen aangeschreven.

In 2021 hebben we onderstaande projecten uitgevoerd:

Project 'Zelfhulpgroepen'

Het doel van dit project was het realiseren van vier begeleide zelfhulpgroepen voor mensen
met een eetstoornis in de periode 2020 tot en met januari 2022: twee startgroepen van elk 20
bijeenkomsten, een vervolggroep van 20 bijeenkomsten, een supportgroep van 13
bijeenkomsten en het werven, intern opleiden en plaatsen van 3 ervaringsdeskundige
begeleiders per bovengenoemde zelfhulpgroep. De doelstellingen zijn allemaal gerealiseerd.
Stichting JIJ heeft vier zelfhulpgroepen kunnen realiseren, die van grote betekenis zijn
geweest voor onze cliënten. Allen zijn zij positief over de groep en het contact met de
ervaringsdeskundige begeleiders en lotgenoten. De groep vormde voor hen een stok achter de
deur om stapjes te (blijven) zetten richting herstel.

Dit project is mogelijk gemaakt door Stichting Bevordering van Volkskracht.

Project 'Wachtlijstgroep'

Het doel van dit project was het realiseren van een wachtlijstgroep voor mensen met een
eetstoornis in 2021. We zijn erin geslaagd om het hele jaar door een wachtlijstgroep aan te
bieden en deze doelstelling zelfs hebben uitgebreid met een tweede wachtlijstgroep. Door
deze 2e groep hebben we bijna 2 keer zoveel bijeenkomsten georganiseerd dan de geplande
34, hebben we 26 cliënten kunnen begeleiden in plaats van de beoogde 15 en hebben we 4 in
plaats van 2 ervaringsdeskundige begeleiders voor de groep geworven, opgeleid en geplaatst.

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij het Vaillantfonds, Stichting Mitialto en Fundatie Van
den Santheuvel Sobbe.
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Project 'Online-Offline'

Vanaf november 2020 heeft Stichting JIJ voor één jaar deelgenomen aan het pilotproject
online-offline van MIND. Tijdens dit project is samen met negen andere zelfregie- en
herstelinitiatieven de (on)mogelijkheden van online werken geëvalueerd. Aanleiding voor het
project was de plotselinge omschakeling naar het aanbieden van online hulp als gevolg van de
Corona pandemie. Tijdens dit project hebben wij veel kunnen leren van de andere
organisaties en hebben wij binnen Stichting JIJ een mooie verbeterslag kunnen maken binnen
ons eigen online aanbod. Tijdens het project hebben wij zowel een kwalitatief (interviews) als
kwantitatief (online vragenlijst) onderzoek uitgevoerd onder leden, cliënten en begeleiders om
zo te kunnen onderzoeken hoe wij ons online aanbod kunnen verbeteren en wat de behoeftes
zijn voor de toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat wij het geven van online ondersteuning voor
de een-op-een en groepsbegeleiding willen behouden, ook na de coronacrisis. Hiervoor
hebben wij enkele middelen kunnen aanschaffen om nog betere content, video’s, online
workshops en begeleiding te kunnen bieden. Daarbij hebben onze ervaringsdeskundige
begeleiders een cursus kunnen volgen, via Janneke de Kler van E-hulp trainingen, om
kundiger te worden in het geven van emotionele ondersteuning tijdens online begeleiding. 

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij MIND.

Project 'Kinderen en jongeren met een eetstoornis'

Het tweejarige project ‘Kinderen en jongeren met een eetstoornis’ is in 2020 gestart en in
2021 voortgezet. Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds het ontwikkelen van een
ondersteuningsaanbod voor jeugdigen en anderzijds het vergroten van (h)erkenning van
eetproblematiek onder zowel de jongere doelgroep als hun naasten en professionals. Op basis
van een behoeftenonderzoek is in 2020 het JIJ-huis lidmaatschap aangepast, waardoor sinds
juli 2020 jongeren vanaf 14 jaar tegen een gereduceerd tarief lid kunnen worden. In
samenwerking met Stichting Kiem zijn in 2021 voorbereidingen getroffen voor preventielessen
op middelbare scholen.

Ook is in 2021 een online jongerengroep gerealiseerd, welke in november 2021 een doorstart
vond. Verder zijn onze ervaringsdeskundige vrijwilligers getraind middels een op maat
gemaakte training gericht op jeugdigen. Ten slotte is het communicatieteam druk bezig
geweest met de uitvoering van een aangepaste communicatiestrategie – met als resultaat
flyers, bijdragen aan interviews en een speciale Instagram pagina voor jeugd - ten behoeve
van de jonge doelgroep. Het project zal ook in 2022 worden voortgezet. 

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij het Oranjefonds, Stichting Janivo, Stichting
Kinderzorg Den-Haag Rotterdam, Stichting De Paardestal, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting
Boschuysen en Stichting de Lichtboei. 

TERUGBLIK OP DE
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Workshops en infobijeenkomsten voor naasten

Naast de workshops, die in groepsverband voor de cliënten worden georganiseerd,
organiseert Stichting JIJ ook voor naasten, bijvoorbeeld ouders, opa’s/oma’s,
broers/zussen, vrienden, buren en klasgenoten, van (jonge) mensen die kampen met
eetproblematiek diverse activiteiten. Dit doen we in een veilige, privacy
gewaarborgde omgeving. 

Vanwege de Corona maatregelen hebben we in 2021 de informatiebijeenkomsten en
workshops online georganiseerd. Vijf informatiebijeenkomsten voor naasten en twee
workshops voor ouders. Allen werden goed ontvangen en vormen onderdeel van de
kernactiviteiten. Er was grote behoefte en de bijeenkomsten waren vrijwel allemaal
volgeboekt. Vanwege dit online succes zullen wij ook in 2022 de bijenkomsten en
workshops online blijven organiseren.

Workshops voor professionals

Aanvullend organiseren we gedurende het jaar enkele workshops voor professionals,
zoals Praktijkondersteuners Huisarts (POH-ers), gewichtsconsulenten, huisartsen en
jeugdprofessionals. In 2021 hebben wij drie workshops voor (zorg)professionals (waarvan
één overgeheveld uit 2020) gerealiseerd. 

Daarnaast hebben hebben onze ervaringsdeskundige trainers gedurende het jaar,
losstaand van de workshops en het IAS-punt, op aanvraag aan minimaal honderd
professionals advies gegeven via online bijeenkomsten. Onder andere tijdens de
regiobijeenkomst georganiseerd door K-EET. Ook hebben we in juli 2021 twee keer een
lezing verzorgd rondom vroegsignalering voor medewerkers van de Gemeente Rotterdam
(Pestatie010). 

De workshops en voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten en professionals worden
mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Gemeente Rotterdam.
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Aantal online voorlichtingsbijeenkomsten en workshops voor naasten
Aantal deelnemers workshops en voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten
Aantal online workshops voor professionals
Aantal deelnemers online workshops voor professionals

Cijfers voorlichtingsbijeenkomsten en workshops

7
62
3
41
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Toegankelijkheid

Stichting JIJ vindt het belangrijk dat cliënten de weg naar het JIJ-huis zonder financiële
drempels vinden en wil de toegang tot trainingsmodules en intervisie voor haar
vrijwilligers kosteloos aanbieden. 

Stichting JIJ is sinds de oprichting geheel afhankelijk van bijdragen van fondsen,
gemeenten, sponsoren en individuele donateurs. Via fondsenwerving en gerichte
campagnes worden zij benaderd. Bij toekenning ontvangen zij na afloop van ieder project
(en op verzoek ook tussentijds) een inhoudelijke en financiële rapportage. De
fondsenwerving wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de directeur in
nauwe samenwerking met een team van beleidsmedewerkers. 

Daarnaast werkt Stichting JIJ aan het verwerven van eigen inkomsten. Zij doet dit door
haar locatie te verhuren op tijden dat deze niet in gebruik is. Verder vraagt zij aan
cliënten die een begeleidingstraject volgen een kleine eigen bijdrage om de
toegankelijkheid tot ondersteuning te waarborgen.

Jaarrekening

De Jaarrekening 2021 wordt in samenwerking met het financiële team van Stichting
JIJ opgesteld door Masman Bosman, accountants en belastingadviseurs en
goedgekeurd door het bestuur van Stichting JIJ. De Jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de
daarbij horende toelichting. In de Jaarrekening is een overzicht opgenomen van alle
subsidies in 2021. 

De verwachting is dat de Jaarrekening 2021 in juni 2022 wordt opgeleverd en op de
website van Stichting JIJ wordt gepubliceerd. 

Subsidies van de overheid
Subsidies van Fondsen (langdurige relatie)
Subsidies van Fondsen (eenmalig, gekoppeld aan projectmatige activiteiten)
Vergoedingen samenwerkingspartners reguliere hulpverlening
Sponsorbijdragen bedrijfsleven
Zorgverzekeraars (in het kader van sponsoring)
Bijdragen particuliere donateurs
Onderverhuur ruimtes
Eigen bijdragen van cliënten
Overige inkomsten 

Financieringsbronnen

Onderstaand een opsomming van de financieringsbronnen:
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De afgelopen jaren heeft Stichting JIJ een regionaal netwerk weten op te bouwen, bestaande
uit: GGz-instellingen, klinieken, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, centra voor
Jeugd en Gezin, aan eerstelijnszorg-gerelateerde organisaties, zoals Steunpunt Koel,
(middelbare) scholen en andere vrijwilligersorganisaties.

Advies te verlenen, onder andere aan de gezondheidsraad
Deelname aan de werkgroep K-EET
Deelname aan de werkgroep InterEsse
Deelname aan diverse werkgroepen van MIND
Deelname aan onderzoek georganiseerd door hogescholen, universiteiten, GGz
instellingen en academische centra

Landelijke en regionale samenwerkingen

Stichting JIJ werkt op landelijk niveau samen met: Parnassiagroep (waaronder PsyQ en Youz),
Stichting Kiem, InterEsse (patiëntenvereniging WEET, Dalisay Recovery, Realcovery Inloophuis,
Leontienhuis, Ixta Noa), Emergis, MIND, de Luisterlijn, Naasten in Kracht en vele andere
organisaties en individuen. 

Verder levert Stichting JIJ landelijk haar bijdrage door:

Investeren in samenwerkingen

De activiteiten van Stichting JIJ dragen essentieel bij om een compleet, kostenbesparend en
passend ketenaanbod te realiseren. Er wordt inmiddels met vele organisaties samengewerkt.
Vele nieuwe organisaties hebben reeds aangegeven geïnteresseerd te zijn om de
mogelijkheden tot samenwerking met elkaar te onderzoeken. De zorg van Stichting JIJ biedt
een aanvulling en versterking op de reguliere professionele hulp, voornamelijk in het voor- en
natraject van de ketenzorg. 

In 2021 is veel tijd en energie besteed aan de samenwerking met ketenpartners en heeft het
bestuur besloten om (voorlopig tijdelijk) een (kleine parttime) functie te creëren voor een
medewerker die de directeur kan ondersteunen bij het zoeken van structurele
financieringsbronnen. Het gaat daarbij vooral om het netwerken en contacten leggen.

Onmisbare schakel binnen de ketenzorg

Stichting JIJ vult met haar aanbod de reguliere zorg aan, heeft een belangrijke positie in het
voor- en na-traject, 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 en wordt gezorgd voor een minder langdurig beroep op de reguliere
professionele zorg. Uit berekeningen blijkt dat de kosten van Stichting JIJ vele malen lager
zijn dan de baten die het oplevert om één persoon uit de gezondheidszorg en de
werkloosheidwet te houden. Met het ondersteunen van vijf personen per jaar zorgt de
stichting al voor een kostenbesparing, o.a. voor de Rijksoverheid. Hierbij is (nog) geen
rekening gehouden met het feit dat Stichting JIJ een deel van haar uitgaven terugverdient
door locatieverhuur.

NETWERK EN 
SAMENWERKINGEN
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Samenwerking PsyQ

Sinds mei 2018 werkt Stichting JIJ samen met PsyQ Rotterdam en Den Haag in een driejarige
pilot. Het doel van deze pilot is het verminderen van het percentage terugval ná behandeling.
Cliënten van PsyQ, die behoefte hebben aan nazorg, kunnen kiezen uit een lidmaatschap van
het JIJ-huis en/of deelname aan de nazorggroep (3 of 6 maanden). De  resultaten van de pilot
zijn zeer positief en daarom wordt gesproken over een vervolg. Aanvullend aan dit vervolg zal
mogelijk een wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld waardoor resultaten in kaart
kunnen worden gebracht. 

Samenwerking MIND

In 2021 zijn we lid geworden van het MIND Platform. Lidmaatschap van MIND vormt voor
Stichting JIJ een essentieel vervolg om de samenwerking met regionale en landelijke
organisatie de komende jaren nog te versterken. Daarnaast vormt het intern en extern delen
van kennis en ervaringen één van de kernwaarden van onze organisatie. Door het
lidmaatschap van MIND kunnen we deze kernwaarde vorm geven.

Handreikingen

Om onze kennis te verspreiden geven we regelmatig advies aan professionals en
werkgroepen. Dit heeft in 2021 geleid tot de totstandkoming van twee factsheets. In
samenwerking met K-EET is een factsheet gemaakt waarin de activiteiten van Stichting JIJ,
het Leontienhuis en Stichting Kiem in kaart zijn gebracht. 

NETWERK EN 
SAMENWERKINGEN



Open dagen

In 2021 hebben we twee open dagen georganiseerd in ons inloophuis. We waren heel blij dat
we deze weer konden organiseren. De eerste open dag vond plaats op 22 mei en was met
name gericht op het bereiken van jongeren en hun naasten. De tweede open dag op 28
augustus 2021 was algemeen en iedereen was welkom. Tijdens de tweede open dag heeft
Shannon Blezer een boekpresentatie verzorgd. Tijdens beide open dagen gaven we
rondleidingen, waren we aanwezig voor advies en was er ruimte voor ontmoeting met de
ervaringsdeskundigen. Het was een groot succes en we waren dankbaar dat de Corona
maatregelen het weer toelieten om mensen in het JIJ-huis te ontvangen. 
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Social media, waaronder: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter
Online en offline promotie, waaronder: brochures, flyers, posters, Google campagnes
Online en offline persberichten naar kranten, tijdschriften, platforms
Nieuwsberichten naar (samenwerkings-)organisaties, professionals en andere externen
Deelname aan artikelen en interviews t.b.v. tijdschriften, websites en podcasts
Linkbuilding met websites (samenwerking) organisaties
Digitale interne en externe nieuwsbrieven

Bereik

Stichting JIJ gebruikt verschillende communicatiemiddelen, waarvan de eigen website
(www.stichting-jij.nl) het hart voor de communicatie naar buiten toe vormt.  De
communicatiemiddelen die wij verder inzetten zijn: 

De afgelopen jaren heeft Stichting JIJ een regionaal netwerk weten op te bouwen, bestaande
uit: GGz-instellingen, klinieken, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, centra voor
Jeugd en Gezin, aan eerstelijnszorg-gerelateerde organisaties, zoals Steunpunt Koel,
(middelbare) scholen en andere vrijwilligersorganisaties.

Bijzondere activiteiten

Ook in 2021 deden we mee met World Eating Disorders Action Day (WEDAD) op 2 juni. We gaven
via de livestream van de NAE een rondleiding door het JIJ-huis. De NAE organiseerde tal van
activiteiten die via de livestream te volgen waren. Voor de volgers was dit een leuke manier
om kennis te maken met ons inloophuis.

In de week van 6 tot en met 13 oktober was Stichting JIJ onderdeel van de landelijke
campagne #IkbenOpen. Dit was een social media campagne met als doel Nederland mentaal
gezonder te maken door openheid te creëren over mentale gezondheid. Vrijwilligers maakten
voor deze gelegenheid een foto van zichzelf met het #ikbenOpen logo, de zogenaamde
imperfecte cirkel, en deelden deze via sociale media. 

Op zaterdag 30 oktober 2021 stond ons JIJ-team samen met 500 anderen door heel Nederland
drie uur lang op een verhoging om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid onder
jongeren. We zijn ontzettend blij met het bedrag dat we hebben opgehaald met deze actie. Dit
bedrag wordt besteed aan het werven en opleiden van vrijwilligers tot ervaringsdeskundigen,
zodat we aan de toekomstige hulpvraag van onze leden kunnen blijven voldoen. We kijken met
een gevoel van verbondenheid en gezamenlijke kracht terug op deze dag. 

Het afgelopen jaar werkte Stichting JIJ regelmatig mee aan interviews voor landelijke online
en offline media met als doel het bespreekbaar maken van eetstoornissen. Hiermee proberen
we herkenning en erkenning te bereiken, zodat mensen (vroegtijdig) hulp durven in te
schakelen. Verder werkten we mee aan diverse podcasts (Mindfit en van Pijn naar Zijn) en
werkten we mee aan interviews voor onder andere MIND. 

COMMUNICATIE EN
INFORMATIE

https://www.facebook.com/StichtingJIJ
https://www.instagram.com/stichting_jij/
https://www.linkedin.com/company/stichting-jij/
https://twitter.com/Stichting_JIJ
http://www.stichting-jij.nl/
https://lastmanstanding.doemeemetmind.nl/team/stichting-jij-4


We hebben met elkaar de storm doorstaan!

We kijken terug op een jaar van warmte, kracht en verbondenheid. Een jaar waarin de
deuren van ons JIJ-huis geopend konden blijven en wij online en offline van betekenis
mochten zijn voor veel (jonge) mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben
met eetproblematiek.

Naast de warmte en verbondenheid binnen het JIJ-team, zijn we ook dankbaar voor de
steun die we van onze samenwerkingspartners, fondsen, gemeenten en donateurs
kregen. Zonder hun steun kunnen wij onze kernactiviteiten niet uitvoeren. Dit is voor
ons van grote waarde, omdat steeds meer cliënten de weg naar ons weten te vinden en
daarmee de vraag naar onze ondersteuning groeiende is. Wij hopen én verwachten dat
deze ontwikkeling zich ook komende jaren voortzet.

In het jaarverslag van 2020 spraken we over een heel bijzonder jaar. Nooit hadden we
kunnen vermoeden dat 2021 wederom zo`n bijzonder jaar zou worden. 
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COLOFON

Bestuur en kernteam

Voorzitter: Dhr. B.C.G.W. Loerts 
Secretaris: Mevr. C. Grondstra 
Penningmeester: Mevr. M. Keijzer 
Bestuurslid: Mevr. J. Roodenburg 

Algemeen directeur: Mevr. Saskia Lagerwaard 
Coördinator JIJ-huis: Mevr. Annemieke Beijn 
Coördinator Informatie-, Advies- en Steunpunt: Mevr. Simone Storm 
Coördinator begeleidingen: Mevr. Sylvia van den Tol 
Coördinator activiteiten: Mevr. Suzanne Stoorvogel 
Coördinator beleidszaken en communicatie: Mevr. Maaike van Mol 

Aanvullende gegevens

Oostzeedijk Beneden 11a 
3062 VJ Rotterdam 
010-7370794 

Nummer Kamer van Koophandel: 24489315 
Bankrekening: NL 33 INGB 0005 3864 18 
Stichting JIJ beschikt over een ANBI-status 

De jaarrekening 2021 is samengesteld door het financiële team van Stichting
JIJ in samenwerking met accountantsbureau Masman Bosman en te vinden
op de website: www.stichting-jij.nl. 



Fonds Liberty, Fonds Anoniem, Stichting Virtutis Opus, Stichting Kinderzorg Den Haag
Rotterdam, Stichting Huibert van Saane & Lagerwaard Transport.
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BEDANKT!

https://www.kinderzorgdenhaagrotterdam.nl/

