
 
 
Ben je op zoek naar nieuwe contacten? 
Via de gratis contact-/ontmoetingssite www.durfjijmetmij.nl kun je in contact komen met 
andere mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je moet hiervoor wel minimaal 18 jaar 
oud zijn. Dit contact kan leiden tot een vriendschap of een relatie om zo je leven meer 'kleur' 
te geven. Vanaf 15 april 2020 is ook RIBW AVV aangesloten bij deze site en kun jij je gratis 
aanmelden. Je houdt zelf de regie over jouw ontmoetingen, zonder tussenkomst van 
hulpverleners. Net als ieder ander. 
 
Hoe werkt dit initiatief?  
Schrijf je met je eigen e-mailadres in of maak een e-mailadres aan via de website: 
https://www.durfjijmetmij.nl/inschrijven. Vervolgens geef je aan bij welke organisatie je staat 
ingeschreven en accepteer je de privacy regels en algemene voorwaarden, waaronder 
gedragsregels. Vanuit de website wordt vervolgens gecheckt of je wel of niet in zorg bent.  
Er wordt geen persoonlijke informatie gevraagd. Waarom iemand in zorg is, hoeft nergens 
aangegeven te worden. Bij goedkeuring ontvang je een wachtwoord om in te loggen en 
daarna ben je gratis lid. Ga je later uit zorg dan blijf je deze faciliteit behouden totdat jezelf 
uitschrijft. 
 

Hoe ervaren andere mensen die al deelnemen dit initiatief? 
Freek (42): ‘Op durfjijmetmij.nl ontmoette ik iemand die net als ik ook poliklinisch behandeld wordt 
binnen onze GGZ-instelling. We kenden elkaar nog helemaal niet! Via de chat raakten we met 
elkaar in gesprek en nu hebben we dagelijks contact. Het is supergezellig, daarom ontmoeten we 
elkaar volgende week in het echt. Dat is fijn, want ook al heb ik een handicap, gevoelsmatig heeft 
iedereen volgens mij dezelfde behoefte aan contact.’ 
 
Tessa (29): ‘Ik kijk regelmatig op durfjijmetmij.nl, voor een nieuw contact. Tot nog toe heb ik nog 
niemand gevonden, maar dat ligt niet aan de website of het aanbod; ik ben nogal kritisch. Een 
echte ontmoeting, daaraan heb ik geen behoefte. Ik vind chatten leuk.’ 
 
Kees (58): ‘Hevige liefde heeft het mij niet opgeleverd, maar ik ben via de website al wel met 
lotgenoten naar een ballet, film en muziek-uitvoering geweest. Met mijn bipolaire stoornis is 
eenzaamheid iets dat komt en gaat, maar dankzij durfjijmetmij.nl heb ik meer sociale contacten. Ik 
voel me een volwaardig mens omdat ik samen met een vriend of vriendin meedoe aan het 
uitgaansleven.’ 

https://www.durfjijmetmij.nl/
https://www.durfjijmetmij.nl/inschrijven


Hoe is de veiligheid en verantwoordelijkheid geregeld? 
Binnen de site zijn de profielen van de leden alleen zichtbaar en bereikbaar voor leden.  
Dit zorgt samen met een gedragsreglement voor een veilige omgeving. Je beslist ook zelf 
welke persoonlijke informatie je deelt. De website geeft geeft gebruikerstips, zoals 'wees altijd 
voorzichtig bij een fysieke afspraak, en licht een vertrouwenspersoon in'. Tevens is er een 
klachtenformulier waarop leden melding kunnen doen van ongewenst gedrag. Bij een 
gegronde klacht, wordt degene verwijderd van de website. 
 
Bij wie kun je terecht voor ondersteuning/vragen? 
Op de website durfjijmetmij.nl wordt uitgelegd hoe je de website kan gebruiken. Daarnaast 
heb je wellicht hulp nodig bij praktische zaken zoals: het inschrijven of aanmaken van een 
profiel. Of vind je het misschien fijn als iemand meedenkt over andere vragen. Dit kan 
iemand zijn uit je eigen netwerk, een (medewerker) begeleider, vrijwilliger of iemand van de 
afdeling ZO. 
 
 


