
CONTACT

Jouw Ingebrachte Mentor
 voor jongere

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 het vinden van een JIM kun
je contact opnemen met je 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."



Iemand die jou helpt
Soms maak jij niet de juiste keuzes. Dat is ook de
reden dat je bij Halt bent. Soms zijn er ook thuis
problemen en misschien op school of je werk ook.
Het is fijn als af en toe iemand jou helpt. Daarom is
de JIM-aanpak wat voor jou, omdat we graag willen
dat het na Halt ook goed met je gaat. Met de JIM-
aanpak kies jij zelf een 'mentor'.
 
 Dat is iemand die je kent en vertrouwt, iemand die
jou wil helpen. Die noemen we een JIM: 'Jouw
Ingebrachte Mentor'.

“ Ik kan altijd bij mijn JIM terecht voor
advies”

Wie is jouw JIM?
Je JIM is een volwassene uit je omgeving. Dat kan
bijvoorbeeld een tante zijn of een ander familielid. Een
buurman misschien, of iemand van je sportvereniging.
Het is belangrijk dat hij of zij er voor jou wil zijn. Ook
moeten je ouders het eens zijn met de persoon die jij
uitkiest.

“ Ik praat met mijn JIM over alles; hoe
het op school gaat en hoe het met mij
is.  Ze staat altijd voor mij klaar. ”
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Wat doet een JIM?
Elke JIM is anders. Het is iemand die jou goed kent en
begrijpt waar jij behoefte aan hebt. Dat kan zijn dat je
af en toe naar je JIM toegaat om te praten of samen
dingen te doen. Het kan ook zijn dat hij of zij je helpt
met praktische dingen, zoals je huiswerk of met het
plannen van schoolwerk. Misschien kun je er af en
toe logeren. Eigenlijk hangt het van jou af: wat heb jij
nodig? Hierover maak je afspraken met jouw JIM. Je
JIM is ook belangrijk als adviseur voor de
hulpverleners en de Halt-medewerker omdat jouw
JIM jou goed kent.

Samenwerken
Je ouders, de JIM, de Halt-medewerker en mogelijk
ook andere hulpverleners die betrokken zijn,
gaan jou helpen om je problemen de baas te worden.  
We overleggen regelmatig om te kijken wat de beste
manier is om dingen aan te pakken. Het is de
bedoeling dat je zelf verder kunt, met steun van de
mensen om je heen.


