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Directed by: Wubbo - Cynthia - niels en andere cliënten



het scenario van je leven
Hulp bieden vanuit eigen kracht, zonder betutteling. Het jaar 2015 stond bij ons in het teken van eigen 
regie. Cliënten krijgen van ons de plek die ze verdienen: als regisseur van hun eigen leven. 

Dat dit een succesvolle aanpak is, bewees ons project Mien Aigen Hoes in de stad Groningen. Hierbij 
krijgen daklozen een woning aangeboden, zonder zorgvoorwaarden. Afspraken zijn er wel: de cliënt betaalt 
zijn eigen huur, zorgt niet voor overlast en is bereid om hulpverleners binnen te laten. Samen gingen we de 
uitdaging aan met een groep enthousiaste daklozen. Door deze groep zelf de regie te geven, gebeurden 
er dingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Ze knapten een uitgewoond pand op, regelden 
meubels en bouwmateriaal en participeerden actief in beleid en 
uitvoering. Zo ontstond het Buddyhuis. 

Dit enthousiasme bevestigde onze overtuiging: mensen 
verdienen de regie over hun eigen leven. Zíj bepalen het 
scenario en het storyboard. De hulpverleners zijn de crew. 

De fi lmstrips en spotlights vertellen het verhaal over onze 
zorg in 2015. Veel kijkplezier gewenst!

Erik de Vos
Directeur

http://www.terwille.nl
http://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-wmo/outreachende-zorg/terplekke/mien-aigen-hoes/
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/145667/Daklozen-knappen-Aigen-Hoes-op-en-hebben-dak-boven-hoofd


in de spotlights: Het buddyhuis

Wubbo was een van de initiatiefnemers van Het Buddyhuis. Het Buddyhuis is een samenwerking met LIMOR en 
Werkpro. In dit doorstroomhuis kunnen dak- en thuislozen samen starten met op zichzelf wonen, het wonen met meerdere 
mensen was hun eigen idee. De bewoners maken onderling afspraken om het samen gezellig en leefbaar te houden. Vanuit het 
Buddyhuis stromen ze door naar een eigen woning.

“Doordat ze vertrouwen hadden in mij 
ben ik weer gaan knokken, ik telde 
weer mee. Na 1 jaar in het Buddyhuis 
was ik klaar om weer zelfstandig te zijn.”

Wubbo

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/niet-langer-een-zwervend-bestaan.755296.lynkx
http://www.terwille.nl/persoonlijke-verhalen/mike-zo-min-mogelijk-betutteling/
www.limor.nl
www.werkpro.nl


De Spetse Hoeve biedt mannen met een strafrechtelijke titel de mogelijkheid om hun leven weer op de rit te krijgen door 
middel van het programma ROER (Richting Op Eigen Regie). De bewoners nemen zelf initiatief, zorgen samen voor een gezond 
en sociaal leefklimaat en gaan actief aan het werk.

Bewoner: “Ik vermaak me prima hier op de boer-
derij. De vorige keer wilde ik na  6 maanden 
een eigen huisje, maar dat ging niet hele-
maal goed. Nu ben ik extra gemotiveerd.”

in de spotlights: de spetse hoeve

https://www.terwille.nl/aan-het-roer-op-de-spetse-hoeve/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-justitie/zorgaanbod-justitie/de-spetse-hoeve/


Het jongerenprogramma reLEGS bestaat uit tweedaagse trainingen op middelbare scholen over karaktervormende thema’s als 
imago, seksualiteit en weerbaarheid. Ook geven onze jongerenwerkers elk jaar thematische workshops op het MBO over onder 
andere lover-boyproblematiek en verslaving. De basis van dit preventiewerk is dat jongeren zelf gezonde keuzes leren maken. 

MBO-leerling: “Ik heb veel geleerd 
tijdens de workshop en ik ga  nu 
meer letten op mijn eigen gebruik.”

in de spotlights: relegs

https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-scholen/zorgaanbod-relegs/
http://www.doe-relegs.nl


in de spotlights: Perspectief+

“Ik heb nu weer plannen. Ik wil solliciteren 
naar een baan, leren kickboksen en ik wil 
graag nieuwe mensen leren kennen.”

Cynthia stapte uit de prostitutie via Perspectief+. Het Perspectief+ programma van Terwille biedt maatschappelijke hulp aan 
vrouwen die in de prostitutie werken of slachtoff er zijn geworden van loverboys. Onderdeel hiervan is een uitstaptraject met veilige 
opvang-plekken en toeleiding naar ander werk.

Cynthia

https://www.terwille.nl/persoonlijke-verhalen/daphne-stapte-uit-de-prostitutie/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-wmo/outreachende-zorg/perspectief/


in de spotlights: ervaringsdeskundigen

“Ik merk dat het inzetten van mijn ervaring 
echt werkt. Als ik ook maar één iemand 
aan het denken zet, ben ik al tevreden.” 

Niels is afgekickt, hij volgt de HBO-opleiding Ervaringsdeskundige en loopt stage bij Terwille. Hij zet zijn ervaring onder andere in bij 
de Minnesotabehandeling van Terwille: een leefstijltraining van 12 stappen, voor een blijvend verslavingsvrij leven. 

niels

https://www.terwille.nl/over-terwille/persoonlijke-verhalen/niels-helpt-als-ervaringsdeskundige/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/meerdaagse-groepsbehandeling/


in de spotlights: cijfers en feiten 2015
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betaalde medewerkers: 81 vrijwilligers: 67
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in de spotlights: overige projecten
Het aantal zorgtrajecten van Terwille in 
diverse Penitentiaire Inrichtingen (PI) 
is toegenomen. In samenwerking met 
steeds meer PI’s werken we aan een 
goede in-, uit- en doorstroom van 
gedetineerden.

Het aantal leerhuizen van Terwille is in 
2015 uitgebreid. In een leerhuis werken 
cliënten onder begeleiding in eigen tempo 
toe naar volledige zelfstandigheid.  

Eigen regie staat ook intern bij Terwille centraal. We 
werken toe naar zelforganiserende teams zonder 
aansturing van bovenaf. Elke medewerker levert 
een unieke bijdrage aan het gezamenlijke doel.

https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-justitie/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/woonbegeleiding/


Terwille heeft contact met verschillende 
bedrijven die gericht zijn op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Zo bieden we 
samen betaalde werkmogelijkheden voor 
vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.

Op onze opvangplek in Frankrijk is de begelei-
ding sinds eind 2015 in handen van Bert en 
Diana Bancken. Vrouwen die uit de prostitutie 
stappen, kunnen hier op adem komen en werken 
aan een nieuw perspectief op hun leven.

Willem draagt als ex-cliënt graag 
zijn steentje bij, hij zorgt er met de 
cliëntenraad voor dat het belang 
van cliënten altijd voorop staat.

www.raamnaarbaan.nl
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/veilige-opvangplekken/
https://www.terwille.nl/informatie-voor-clienten/clientenraad/


Groningen

Veelerveen

Enschede
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Den Helder

Heerhugowaard

in de spotlights: terwille

contact locaties
Terwille Verslavingszorg
Bedrijfsbureau:  A-kerkhof 20, Groningen
Postadres:  Postbus 1497, 
  9701 BL Groningen
Telefoon:  050-3116226
E-mail:   info@terwille.nl

Website Terwille:  www.terwille.nl
Anonieme e-hulp:  www.ask-terwille.nl
Jongerenwerk reLEGS:  www.doe-reLEGS.nl
Werkproject vrouwen:  www.raamnaarbaan.nl

Terwille biedt hulp aan mensen met een verslaving en aan hun sociale omgeving. Ook helpt Terwille vrouwen die uit de prostitutie 
willen stappen en/of het slachtoffer zijn van mensenhandel of loverboys. Vanuit een duidelijke christelijke identiteit bieden we trans-
parante zorg met heldere zorgpaden. We zijn creatief, werken zonder bureaucratie en vanuit de eigen kracht van onze cliënten. In 
onze behandelingen werken we toe naar een vrij leven, zonder verslaving. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn!

https://www.terwille.nl/contact/vestigingen/



