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Jimmy’s wil dat alle jongeren plekken en mensen in hun omgeving 
hebben die fungeren als springplank en vangnet. 

Soms om alle potentie die je in je hebt te ontdekken en zichtbaar te maken, maar ook als het te pittig is om in je eentje 
de week door te komen. Bij Jimmy’s empoweren we jongeren; door ze serieus te nemen, te vertrouwen en te laten 
ervaren dat ze zelf een positieve impact kunnen hebben op hun leven. We leveren zo een bijdrage aan een samenleving 
waar de nadruk op het versterken, vergroten en verbeteren ligt. Niet alleen op voorkomen en behandelen. Goed zorgen 
voor jezelf én de wereld om je heen wordt zo een stuk vanzelfsprekender. 

MISSIE

Kom binnen!

Jimmy’s richt zich op alle jongeren, in de leeftijd van 15 - 27 jaar.  Jimmy’s is niet specifiek gericht op ‘probleem jonge-
ren’ of ‘kwetsbare jongeren’ maar op álle jongeren.  We zijn een talentenbroedplaats, een peersupportcommunity én 
een makkelijke stap naar hulp als dat nodig is.

Jimmy’s is in 2011 in Groningen ontstaan als antwoord op de vraag vanuit de gemeente: ‘wat moeten we organiseren/
ontwikkelen om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen in het opgroeien.’

DOELGROEP EN THEMATIEK

OPRICHTING

INZET VAN VRIJWILLIGERS

Jimmy’s is nu actief in 6 gemeentes, met totaal 7 locaties. Groningen, Leeuwarden, Emmen, Eemsdelta, Berkelland. 
Onze ambitie is dat alle jongeren in Nederland toegang hebben tot plekken zoals Jimmy’s. 

AANTAL VESTIGINGEN 2022 EN 2023

Jimmy’s wordt grotendeels gerund door jongeren. Deze jongeren doen dit vanuit verschillende rollen, zo werken er 
stagiaires, jongeren die bij Jimmy’s hun dagbesteding vormgeven, jongeren die als vrijwilliger werkzaam zijn, 
jongeren die bij Jimmy’s komen met een projectidee/initiatief wat ze bij Jimmy’s verder ontwikkelen en organiseren. 

De lokale Jimmy’s vestigingen worden gefinancierd door de gemeente vanuit het preventief jeugdbeleid. Daarnaast 
worden voor projecten en initiatieven fondsen aangeschreven. 

HUIDIGE FINANCIERINGSBRONNEN



• Jimmy’s is een bruisend jongerennetwerk waar jongeren zowel fy-
siek als online terecht kunnen met al hun (levens)vragen en ideeën. 

• Wij geloven dat jongeren zelf het best weten wat ze nodig hebben, 
waar ze mee op weg geholpen kunnen worden. Wat jongeren niet 
altijd weten, is hoe ze dingen voor elkaar krijgen. Én dat ze meestal 
meer kunnen dan ze zelf denken. 

• Bij Jimmy’s werken jongeren samen aan initiatieven, projecten, en 
ondersteunen ze elkaar. (peersupport)

• Ze worden uitgedaagd om hun talenten en potentie te ontdekken, 
verder te ontwikkelen en in te zetten in de samenleving. 

• Jimmy’s is een co-productie van jongeren en professionals. We 
werken vanuit gelijkwaardigheid. De inzet van professionals is 
gericht op het bieden van speelruimte, inspiratie en support. Ze 
zetten veel in beweging, maar doen zo weinig mogelijk zelf. Onze 
professionals noemen we facilitators. 

• Jimmy’s is geen (jeugd)hulporganisatie. Je kunt er wel hulp krijgen. 
Dat geldt zowel voor peer support - lichte hulp die jongeren elkaar 
geven - als toegang tot formele hulpverlening die in warme verbin-
ding staat met Jimmy’s. 

• Jimmy’s is een community van grote diversiteit aan jongeren die er 
om uiteenlopende redenen komen en met uiteenlopende dingen 
bezig zijn. 

• De ongedwongen huiskamersfeer en de focus op talent, creativi-
teit en leuke dingen zorgen voor een prettige omgeving. Een plek 
waar het dan ook veilig is om je vragen te stellen en over je proble-
men te vertellen. 

Jimmy’s bestaat ruim 10 jaar, over onze visie op werken met jongeren 
en de door ons ontwikkelde aanpak schreven we een boek. Aan de 
hand van persoonlijke verhalen van betrokken jongeren en volwasse-
nen biedt het een kijk op hoe wij denken dat de aandacht en zorg voor 
jongeren anders kan en moet. Hoe we gezamenlijk kunnen toewerken 
naar een samenleving waar alle jongeren genoeg kansen krijgen om 
zich optimaal te ontwikkelen. https://uptous.nl/boek/ 

Jimmy’s is eigenlijk een heel simpel 
concept: een plek waar alle jonge-
ren naartoe kunnen gaan. Met al 
hun ideeën, vragen en problemen. 
Voor inspiratie en advies. Of gewoon 
voor de gezelligheid, om anderen 
te ontmoeten of om samen plannen 
te maken en dingen te doen. Een 
plek waar zij zelf aan het roer staan, 
ondersteund door een facilitator, 
en in samenwerking met culturele 
organisaties, hulpverleningsinstanties 
en andere jongereninitiatieven in de 
buurt. Een broedplaats voor talent 
en potentie en een makkelijke eerste 
stap naar hulp. Een springplank en 
vangnet ineen. 

Vanuit deze visie ontstaat bij Jimmy’s 
dat wat jongeren op dat moment 
nodig hebben en verder helpt. 
Jongeren worden geholpen bij het 
vinden van antwoorden op hun vra-
gen. Jimmy’s ontwikkelt verschillend 
aanbod voor jongeren, altijd gericht 
en inspelend op de vragen/ideeën 
van de jongeren zelf.  Uitgangspunt is 
dat individuele vragen in een collec-
tieve vorm worden gegoten. (bijvoor-
beeld, blijkt eenzaamheid een thema 
te zijn, dan wordt onderzocht wat er 
al is en wat er kan worden ontwikkeld 
en/of georganiseerd.)

www.wijzijnjimmys.nl
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