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1. Stichting Terwille  

 
Terwille biedt hulp aan de verslaafde medemens en diens omgeving, teneinde hen te helpen 
verslavingsvrij te leven, alsmede het bieden van hulp aan de medemens die uit de prostitutie 
wil stappen of slachtoffer is van loverboys. De hulp wordt geboden vanuit de Bijbelse visie dat 
elk mens door God geschapen is en bedoeld om in vrijheid te leven. 

1.1 Visie Terwille 

Vanuit een christelijke levensovertuiging bieden wij transparante zorg, heldere zorgpaden, 
met vasthoudendheid en oprechte aandacht voor de medemens. We werken niet voor, maar 
samen met de cliënt, waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat en integrale zorg op 
maat geleverd wordt. De medewerker biedt hulp in verbondenheid en blijft zich ontwikkelen. 
Onze zorg kenmerkt zich door d(r)aadkracht en goede afstemming, zowel intern als extern. 
Kortom, Terwille staat voor de volgende 5 D’s: Duidelijk, Dienend, Doeltreffend, Deskundig en 
Dimensionaal. 

1.2 De 5 D’s van Terwille 

 

DUIDELIJK 
1. Christelijke identiteit 
2. Vasthoudende aanpak zonder hopeloze gevallen 
3. Transparante zorg naar een verslavingsvrij leven 

DIENEND 
1. Oprechte aandacht voor de medemens die lijdt 
2. Respectvol vanuit gelijkwaardigheid 
3. Niet voor, maar samen met de cliënt 

DOELTREFFEND 
1. Laagdrempelig zonder onnodige barrières 
2. Eén voordeur: Eén loket met snelle instroom (zowel intern als extern) 
3. Zorg op maat waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat 

DESKUNDIG 
1. Authentiek, invoegend, waarheid brengend in verbinding (geestelijk verbonden, Gal  

     6:1-5) 

2. Kennis delend en verdiepend 
3. Zorgroutes richting zelfstandigheid 

DIMENSIONAAL 
1. D(r)aadkracht: spin in het web 
2. Goede afstemming met andere professionals 
3. Betrekken van gezinsleden, omgeving en kerken 

  



 

2. Ontwikkelingen 

 
In dit jaarplan volgt een beknopte opgave van een aantal ontwikkelingen van 2017. 
 
Justitie 
Terwille heeft met Justitie voor haar zorg op de Spetse Hoeve prestatie afspraken. Dat wil 
zeggen dat we vanuit het unieke ROER concpet (Richting Op Eigen Regie) integraal inzetten 
op behandelen van verslaving, criminogene factoren teneinde recidive te verminderen, 
beide items worden ondersteund met een persoonlijk veranderplan. 
 
(Beschermd) wonen 
Vanuit verzekeraars en gemeenten ligt er druk op ambulantisering en maatwerk aangaande 
wonen. Hierop zet Terwille in door in de regio verschillende varianten van (beschermd) 
wonen te ontwikkelen wat aansluit bij specifieke doelgroepen. 
 
Innovatie zelfbeheer 
In 2016 is er innovatie ontwikkeld op eigen kracht en zelfbeheer door 
ervaringsdeskundigheid en het Project van Raam naar Baan voor prostituees. In 2017 zal de 
opbrengst hiervan verder meegenomen worden. 
 
CGT in behandelzorg 
Vanuit de behandelstaf en team regiebehandelaren heeft er inmiddels een organisatie brede 
scholing voor CGT plaats gevonden. Dit zal in de periodieke overleggen en 
professionalisering van behandelingen worden geborgd. 
 
 
 
  



 

 

3. Jaarplandoelen 

 
Terwille werkt met Jaarwerkplan waarin de speerpunten en doelen voor dat jaar staan. 
De doelen uit het jaarwerkplan worden hieronder samengevat: 
 
Cliëntenzorg 
Terwille is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze cliënten nog beter te 

kunnen helpen. Hierbij denken we kleinschalig en innovatief. Dit doen we onder andere door 

het inzetten van ervaringsdeskundige en vrijwilligers in de behandeling van de cliënt.  

 

Verder zetten we in op eigen regie van de cliënt en op werk, dagbesteding en bewegen in de 

behandeling. We gaan onze in- door- en uitstroom evalueren zodat cliënten verzekerd 

kunnen zijn van vlotte zorg. Inhoudelijk ontwikkelen we onze zorg nog verder door per team 

de visie op zorg te beschrijven.   

 

Extern en maatschappelijk 

Komend jaar wordt onze externe communicatie en relatiebeheer versterkt en verder 

ontwikkeld. 

Binnen het concern De Hoop willen we de samenwerking intensiveren tussen Terwille en De 
Hoop. In 2017 wordt hier op ingezet. 
 

Interne organisatie 

Teams gaan dit jaar aan de slag met de ontwikkelingsslag naar zelforganiserende teams. 

Daarnaast wordt de interne communicatie dit jaar herzien en worden de primaire processen 

en registratie daar waar nodig verbeterd en aangepast aan actuele contractafspraken.  

 
Alle doelen komen voort uit de vastgestelde succesbepalende factoren:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


