
CONTACT

Jouw Ingebrachte Mentor
 voor JIM

Jouw leven, jouw oplossing

 

De  personen op de foto zijn modellen

Meer informatie
Halt geeft jongeren een kansrijke toekomst door ze
van fouten te laten leren en deze weer goed te maken.
Voor meer informatie over wat het inhoudt om een JIM
te zijn, kun je contact opnemen met de Halt-
medewerker.

Website: www.halt.nl
E-mail: info@halt.nl
Telefoon: 088 115 3500

Jayden en Tom

Jayden (17) koos Ton (57) uit als JIM. 
Waarom koos hij juist hem?
 
 
Jayden: "Ton is iemand die mij altijd al steunde,
zegt waar het op staat en hij is rechtdoorzee. Ik kan
altijd goed met hem praten en ook lachen.
 
 
Ton: "Ik vind Jayden een leuke gozer en ik mag ' m.
Ik snap soms de problemen wel die hij heeft, maar
er zijn ook dingen waarvan ik zeg: dat heb je fout.
Punt, klaar."



“ Als mentor voel ik precies wat er aan de
hand is en weet ook heel goed hoe ik daarop
moet reageren”

De personen op de foto zijn modellen

Je bent gevraagd om 'mentor' te worden
Een jongere waar het niet zo goed mee gaat uit jouw
omgeving heeft je gevraagd om zijn of haar mentor te
worden. Misschien overvalt dit je, misschien ook niet.
Maar het is een feit  dat je kennelijk veel vertrouwen
geniet van deze jongere en zijn of haar ouders. Dat is
heel bijzonder! Het is ook iets om serieus over na te
denken: kun je helpen en - minstens zo'n belangrijke
vraag -  wil je dat ook?
 
Vaak werken er allerlei hulpverleners samen om de
jongere en het gezin te helpen. Maar de mentor is
eigenlijk veel belangrijker. Deze mentor noemen wij
een JIM: Jouw Ingebrachte Mentor.

Wie kan er JIM worden?
De jongere heeft jou gevraagd om JIM te worden. Dat
betekent dat jij iemand bent die hij of zij vertrouwt.
Het kan zijn dat je familie bent, maar dat hoeft niet.
Ook goede vrienden van de ouders, buren of mensen
van bijvoorbeeld de sportvereniging kunnen JIM
worden.
 
Het is belangrijk dat je de jongere wilt helpen in een
moeilijke tijd: je geeft om hem of haar. Het is ook van
belang dat de andere gezinsleden achter deze keuze
voor jou als JIM staan. Vertrouwen is heel belangrijk.

Wat doet een JIM?
Elke JIM is anders. Je kent de jongeren goed en
begrijpt waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat kan zijn
dat je een luisterend oor biedt, advies geeft of samen
iets gaat doen. Het kan ook zijn dat je helpt met het
huiswerk of met het plannen van schoolwerk.
Misschien kun je af en toe je logeerkamer ter
beschikking stellen. Het is belangrijk dat je goed kijkt
naar wat de jongere nodig heeft en wat voor jou
haalbaar is om te bieden. Daarnaast ben je een
adviseur voor Halt en mogelijk andere hulpverleners,
omdat jij de jongere en het gezin goed kent.

Een team om je heen
Je staat er niet alleen voor. Een Halt-medewerker en
misschien ook een hulpverlener helpt de jongere, het
gezin en jou als JIM om de problemen de baas te
worden. De Halt-medewerker is tijdens werkdagen
bereikbaar voor vragen. Wanneer nodig wordt er met
elkaar overlegd om te kijken wat de beste manier is
om dingen aan te pakken. Ook andere mensen uit de
omgeving kunnen meehelpen: bijvoorbeeld de
huisarts of een leraar van school. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat het gezin zelf verder kan.


