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INLEIDING
Een lichaam is een geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen.
Al die lichaamsdelen vormen samen een lichaam. (1 Korinthe 12:12)
Doen, durven, dromen en doorzetten. Met deze vier kernwaarden die verbonden zijn aan onze herziene missie
en visie, zijn we 2018 gestart. Ze gaven ook kleur aan onze herstelondersteunende zorg in 2017, waar we in dit
jaarverslag op terugkijken. De vier kernwaarden doen, durven, dromen en doorzetten vormen daarom ook de
pijlers voor dit jaarverslag.
We mogen er zijn voor een diverse doelgroep die professionele zorg verdient. Bij Terwille werken inmiddels
bijna 100 professionals en 80 vrijwilligers. Elke medewerker is anders en heeft unieke kwaliteiten; net als bij
een lichaam, bestaat Terwille uit verschillende leden. Zowel in de zorg als in de ondersteuning werken we met
ons hart, hoofd, handen en voeten. We vullen elkaar aan in het doen, durven, dromen en doorzetten. Sommige
medewerkers zijn trouwe aanpakkers, anderen pionieren, er zijn mensen met een sterke visie vanuit professionaliteit en – misschien wel het belangrijkste – we moedigen elkaar aan om te blijven doorzetten vanuit onze
passie voor andere mensen. Zo vormen we samen een evenwichtige eenheid.
Maak kennis met TIM (Terwilles Inspirerende Mannetje) die u in dit jaarverslag meeneemt naar verhalen van
mensen die doen, durven, dromen en doorzetten, en een inkijkje geeft in belangrijke projecten van Terwille die
in 2017 dankzij een of meer van deze vier d’s zijn ontstaan. Zo staken we in 2017 onze nek uit voor cliënten in
de bijstand met de vergoedingsactie Herstel is geen risico, dachten we het innovatieve project Mien Stee uit
en mochten we op verschillende plekken onze zorg uitbreiden en doorzetten. Samen met TIM inspireren we u
graag op de volgende pagina’s!
Namens Terwille,
Erik de Vos
Directeur-bestuurder
Op de foto v.l.n.r.: Erik, Jan, Annelies en Simone

Even voorstellen: ik ben TIM. In dit jaarverslag
gebruik ik – net als de medewerkers van Terwille –
mijn hoofd, hart, handen en voeten om u te laten
zien waar Terwille voor staat. Loopt u met mij mee?

DOEN

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat vind ik
belangrijk. Samen met de medewerkers van Terwille
doen we ons best om cliënten – vanuit gelijkwaardig
contact – zo goed mogelijk ondersteunen naar herstel.”
Simone Bijma, manager primair proces

DURVEN

“Ik denk graag in kansen en ben niet bang om buiten de
gebaande wegen te gaan als we daarmee iemand doeltreffend kunnen helpen. Als bestuurder maak ik hierin
voortdurend passende afwegingen, met altijd hetzelfde
doel: mensen ondersteuning bieden die ze op dat moment nodig hebben.”
Erik de Vos, directeur-bestuurder

DROMEN

“Elk mens heeft talenten. Ik moedig anderen graag aan
om deze te herkennen en in te zetten. Ik gun iedereen
een leven in vrijheid, los van verslaving of prostitutie.
Daarvoor zet ik graag mijn kennis en expertise in.”
Jan van Veen, psychiater

DOORZETTEN

“In de complexiteit van het werkveld, alle regelgeving
en voorwaarden houd ik vast om ons mooie werk extern
onder de aandacht te brengen en de mogelijkheden
en kansen te vertalen naar afspraken en de zorg. Dat is
soms echt doorzetten.”
Annelies Hutten, MT beleidsmedewerker

INTERVIEW
Meer respect in de klas
Rebekka (13) heeft met haar HAVO-klas de LEGSpedition-training van Terwille gevolgd. Een
tweedaagse training waarin jongerenwerkers van Terwille de leerlingen op een unieke wijze
meenemen in de onderwerpen imago, vriendschappen, media, risicogedrag, seksualiteit en
weerbaarheid. Een training met een groot effect. Enthousiast vertelt Rebekka: ”Onze klas is
veel hechter geworden: iedereen gaat veel aardiger met elkaar om.”
“De training heeft veel losgemaakt in de klas. Er waren
veel problemen van klasgenoten die we eigenlijk niet
wisten van elkaar. Als je dat bespreekt, herken je jezelf
daarin. Nu merk je dat iedereen elkaar meer respecteert en dat we beter met elkaar omgaan. De LEGSpedition is niet alleen nuttig voor jezelf, maar ook voor
de klas als groep.”

De LEGSpeditiontraining is onderdeel van het preventieprogramma reLEGS van Terwille. De letters LEGS staan
hier voor het Engelse woord voor benen, maar zijn ook
de eerste letters van de pijlers Lichaam, Emotioneel,
Geestelijk en Sociaal. Al deze gebieden komen tijdens
de training aan bod. Een van de modules gaat over
risicogedrag. Rebekka vertelt: “Ik dacht dat
ik het meeste over alcohol en drugs wel
wist. Ik weet wel dat het slecht voor
je is, maar ik schrok best wel toen
ik hoorde welke consequenties er
echt aan kunnen zitten. Daarin heb
ik dus nog best veel geleerd.”

Ik dacht dat
ik het meeste over
alcohol en drugs Rebekka gelooft dat het heel goed
is dat scholen deze training aanbiedt
wel wist
aan leerlingen. “Je groeit als klas erg

De lessen haken op een actieve manier
aan bij wat jongeren bezighoudt. Bijvoorbeeld door het spel Vriendenveiling waarbij leerlingen met (nep)
geld op eigenschappen bieden
die zij belangrijk vinden in een
vriendschap, zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid en humor. Door het
spel is Rebekka anders tegen vriendschappen aan gaan kijken: “Ik vond het
leuk en tegelijk ook leerzaam. Je bespreekt
in je groepje welke eigenschap het meest belangrijk
is, dus waar je veel geld op in wilt zetten. Zo leer je
klasgenoten beter kennen. Zéker nadat we het met de
trainer Robert hebben nabesproken.”

naar elkaar toe. Er ontstaan minder snel
pestclubjes. De hele groep wordt eigenlijk
vrienden met elkaar.” En niet alleen in de groep heeft
Rebekka verandering gemerkt. “Ik dacht dat ik al heel
veel over mezelf wist, maar door de training leer je
jezelf nog beter kennen: je leert wat gezond voor je is.”

DOEN

We helpen mensen om te DOEN. Ons jongerenprogramma reLEGS op scholen is daar een mooi
voorbeeld van. Een gezond leven vinden we heel belangrijk;
dat begint met gezonde keuzes maken. We ondersteunen
jongeren in een belangrijke fase van hun leven om aan de
slag te gaan met hun zelfbeeld, hun weerbaarheid en thema’s als sociale media en seksualiteit. Kijk voor meer info op
www.doe-relegs.nl

NIEUW IN 2017

OVERZICHT

Nieuwe workshops Preventie

Onze locaties

Terwille biedt preventie en interventie onder jongeren met het programma ReLEGS. Onze jongerenwerkers
geven workshops en trainingen op middelbare scholen en mbo’s over de onderwerpen drugs, imago, zelfbeeld,
groepsdruk, loverboyproblematiek, seksualiteit en pornografie. Het raakt hiermee de ontwikkeling en het
gedrag van jongeren, signalering van verslaving, de invloed van de huidige maatschappij en weerbaarheid.
Ook organiseren we ouderavonden en trainingen
voor ouders, docenten en andere opvoeders.
Het doel is om jongeren tijdig bewust te maken
van de invloed van hun keuzes op het gebied van
middelengebruik of gewoontes. In 2017 is het
aantal aanvragen van scholen met vijftig procent toegenomen! Ook hebben we twee nieuwe
workshops mogen ontwikkelen: Breaking Bad en
The Kick of the Chick.

Breaking Bad – Deze verdiepingsworkshop gaat over craving: ‘hevig verlangen’ naar iets, bijvoorbeeld:
steeds op je mobiel kijken of je een nieuwe melding hebt. Vaak maken we keuzes die op korte termijn
gelukkig maken. De workshop legt uit hoe dat komt en hoe je bewust kunt kiezen om op lange termijn gezonder te leven.
The Kick of the Chick - Deze nieuwe workshop is speciaal voor jongens! Zie je meiden als verlengstuk voor
macht en status, of behandel je ze met respect? Elk mens verlangt ernaar om ‘erbij’ te horen, dus als er
wordt gepraat over vrouwen kan de verleiding groot zijn om vrouwen te zien als ‘chicks’, die je kunt scoren.
De workshop laat zien hoe je als man een gezond tegenwicht kunt bieden.

Start Steunpunt Prostitutie Flevoland
Sinds het najaar 2017 heeft Terwille in Flevoland samen met Scharlaken Koord een Steunpunt met uitstapmogelijkheid voor vrouwen in de prostitutie. Het Steunpunt is opgezet in opdracht van de gemeentes in
Flevoland en met ondersteuning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Steunpunt is er in de eerste
plaats voor mensen die in de prostitutie werken, en voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel.
Daarnaast is het Steunpunt er voor ouders, docenten, ambtenaren en anderen die vragen hebben rondom
prostitutie, loverboys of mensenhandel. Bij het Steunpunt zijn maatschappelijk werkers van beide organisaties
aan het werk. Er is begeleiding door een psychiater of psycholoog mogelijk en eventueel de mogelijkheid van
veilige opvang of behandeling met verblijf. Ook zijn
er vrijwilligers beschikbaar als maatje. Het Steunpunt zoekt aansluiting met andere organisaties die
in Flevoland werkzaam zijn op dit gebied.
We geloven in de kracht van samenwerking. Daarom zetten we in op
zorgvuldige afstemming met andere
professionals en familieleden. We
willen betrouwbaar en transparant
zijn: zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen.

We zetten in op korte wachttijden en werken vanuit meerdere kleinschalige locaties
in Nederland. In 2017 is Amsterdam er als locatie bij gekomen. Hier bieden we zowel
verslavingszorg als behandeling en laagdrempelig contact aan vrouwen die willen
deelnemen aan ons prostitutie-uitstaptraject.

Groningen
Veelerveen
Den Helder

Heerhugowaard
Hoorn

Amsterdam

Lelystad
Almere

Nieuwe locatie: Amsterdam

Rijssen
Enschede

INTERVIEW
De kracht van ervaring
Liesbeth is 37 jaar en moeder van drie prachtige dochters. Ze is hersteld van een alcoholverslaving en ze geeft nu andere mensen advies en nieuwe hoop door haar ervaringen te delen.
“In de laatste jaren van mijn verslaving dronk ik wel
achttien halve liters bier per dag. ’s Ochtends begon ik
al voordat ik de kinderen naar school bracht en onder
schooltijd ging ik verder. Ik heb vroeger veel meegemaakt en dacht dat ik niet de moeite waard was. Het
drinken was voor mij een manier om niets te hoeven
voelen.
Ik heb jarenlang heel veel gedronken. Mensen in mijn omgeving zeiden
soms dat ik hulp moest zoeken, maar
dat wou ik nooit horen. Ik vond mezelf niet verslaafd. Totdat er een
punt kwam dat ik niet meer verder wou leven. Ik zat aan de keukentafel en had alle pillen van het huis bij
elkaar verzameld. Toen hoorde ik steeds
een stem in mijn hoofd: Ga naar boven! Ga
boven kijken! Ik ben ervan overtuigd dat God op deze
manier ingreep. Ik ben naar boven gegaan en daar zag
ik mijn twee jongste dochters samen in een bedje liggen. Ik zakte door mijn knieën en besloot: ik wil geen
dronken moeder meer zijn, ik moet van die rotzooi af.

Ik ben tien maanden opgenomen geweest in een
kliniek, samen met mijn kinderen. In de kliniek kreeg
ik herbelevingen van vroeger en ik moest veel verwerken. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is om
goed te blijven praten. Dingen onderdrukken met alcohol helpt niks. Zodra de roes is uitgewerkt, is het
probleem er nog steeds. Ik moet door de pijn heen en
dat is moeilijk, maar ik ga daar niet dood aan
uiteindelijk.

werk ik als ervaringsdeskundige bij
Ik wilde geen NuTerwille
Verslavingszorg. Als cliënten
liegen
heb
dat snel door, ik verzon
dronken moeder vroeger zelfikook
allerlei smoesjes. Ik
durf mensen heel direct aan te spremeer zijn ken als ik merk dat iemand een ‘schop

onder zijn kont’ nodig heeft. Tegelijk geef
ik mensen nieuwe hoop door mijn verhaal.
Aan mij kun je zien: je kunt er echt uitkomen.

Ik ben heel blij dat ik gestopt ben. In een paar jaar tijd
is mijn leven helemaal veranderd: ik heb mijn rijbewijs
gehaald, we zijn als gezin op vakantie geweest en ik
doe een opleiding. Maar het allerbelangrijkste is dat
mijn kinderen weer gewoon kind kunnen zijn.”

DURVEN

We helpen mensen om te DURVEN: samen met
anderen gaan we het avontuur aan. In 2017 startte
Liesbeth bij ons als stagiaire op de afdeling zorgbemiddeling. Een
bijzondere stap, een aantal jaar eerder zat ze als cliënt aan de
andere kant van de tafel. We zijn blij met ervaringsdeskundigen
die meewerken binnen onze organisatie, hun advies is doorleefd
en waardevol. Zo kunnen we onze routes naar herstel nog beter
afstemmen op wat iemand echt nodig heeft. En hun verhalen
geven anderen weer hoop. Zoals Liesbeth zegt: “Aan mij kun je
zien: je kunt er echt uitkomen.”

NIEUW IN 2017

OVERZICHT

Actie: Herstel is geen risico

Ervaringsdeskundigen bij Terwille

Tien procent van de Nederlanders
mijdt zorg om financiële redenen,
blijkt uit onderzoek. Daarom zijn we
eind 2017 een actie gestart om het
eigen risico te betalen van mensen
die moeten rondkomen van het sociaal minimum. Met de actie Herstel
is geen risico! willen we verslavingszorg bieden zonder uitsluiting.

We houden onze drempels laag en blijven in
ontwikkeling door te pionieren, te ondernemen en
te innoveren. Voorop lopen is geen doel op zich,
zo goed mogelijk aansluiten bij wat iemand nodig
heeft wél. We ondersteunen in de vraag: wat heeft
iemand nodig om tot herstel te komen? De actie
Herstel is geen risico is daar een voorbeeld van.
Want ook mensen die weinig te besteden hebben,
hebben recht op behandeling.

Onze routes naar herstel worden mede ontwikkeld door ervaringsdeskundigen die meewerken binnen onze organisatie. We durven
hierbij kritisch naar onszelf te kijken en onconventioneel te zijn.
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De behandelzorg van Terwille wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, met het bijbehorende eigen risico
van 385 euro. Dit eigen risico kan een drempel zijn om hulp te zoeken. Met deze actie willen we in een jaar tijd
honderd mensen ondersteunen om de stap naar hulp te zetten.

Voorwaarden van de actie:
• Je totale inkomen is lager dan het normbedrag voor het sociaal minimum
• Je start in het kalenderjaar 2018 een traject bij Terwille
• Je bent bij de start van het traject 18 jaar of ouders
• Je zorgtraject valt onder de zorgverzekeringswet
• Je bent therapietrouw en neemt actief deel aan de behandeling

Leerhuizen voor vrouwen
uit de prostitutie
Bij Terwille hebben we goede ervaringen met beschermd wonen op een kleinschalige plek met een inwonend
hulpverlener. Deze leerhuizen vormen een belangrijke schakel in ons uitstapprogramma Perspectief+ voor vrouwen en meiden die de prostitutie achter zich hebben gelaten.
In 2017 hebben we in het noorden van Nederland een nieuw leerhuis mogen openen, voor tien vrouwen die
de prostitutie achter zich hebben gelaten en het gewone leven in de maatschappij weer willen gaan op pakken.
De eigen regie van de vrouwen staat hier hoog in het vaandel. Het huis bestaat uit verschillende zelfstandige
wooneenheden in een reguliere woonwijk. In de aangrenzende woning woont een hulpverlener van Terwille met
haar gezin. Zij is zowel buurvrouw als ondersteuner voor de
vrouwen. Ze maakt de vrouwen van dichtbij mee, ondersteunt bij voorkomende vragen en houdt in de gaten of
alles voor hen nog naar wens verloopt. Daarnaast krijgen
de vrouwen individuele woonbegeleiding en behandeling,
waarbij de nadruk ligt op het weer volledig gaan meedoen
aan de maatschappij en het vinden van nieuw werk of een
opleiding.

Ervaringsdeskundigen
op zorgafdelingen
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Ervaringsdeskundigen
bij preventie

Ervaringsdeskundigen
als locatie-ondersteuner

Zorgcijfers 2017

Chart Title
Ambulante trajecten

Justitietrajecten

Outreachende contacten

Vrouwentrajecten
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Cliënten verdeeld in primaire hulpvraag
Seks/porno 8%

zochten 347 mensen anonieme online hulp via onze websites
zochten mensen 976 keer contact met onze telefonische hulpdienst
gaven we preventie aan ruim 6800 jongeren op scholen en in kerken

Overig 3%

Medicijnen 1%

tot 25 jaar

Cliënten verdeeld in m/v

25-39 jaar

Overige
harddrugs
13%

Cliënten verdeeld
in leeftijd
40-65 jaar
3%

65+ jaar

Alcohol 39%

tot 25 jaar
13%

Vrouwen
25%

25-39 jaar
40-65 jaar
40-65 jaar
65+ jaar

45%

Mannen
75%

tot 25 jaar
25-39 jaar
40-65 jaar
65+ jaar

39%

Gokken 6%

tot 25 jaar
25-39 jaar

65+ jaar

Eten 1%

Cocaine 13%
Cannabis 16%

Woonbegeleiding

Telefonische hulpdienst

Inkomsten

Subsidies

Totaal aantal gesprekken: 976
Tijdstip

Ochtend:
Avond 19:00-21:00:
Avond 21:00-22:00:

Zorgprestaties zorgverzekering

1.756.390

Zorgprestaties justitie

1.773.895

52%
12%
36%

Man/Vrouw-verdeling
Mannen:
Vrouwen:
Onbekend:

Gesprekskarakter
Contactgericht:
Aanmelding:
Probleemgericht:
Informatief:
Anders:

64%
34%
2%

70%
14%
6%
8%
3%

995.980

566.328
256.347
75.923

Preventie jeugd
In 2017 heeft de preventie van Terwille opnieuw een groei doorgemaakt. De leerlijn en
de workshops op het voortgezet onderwijs
en op mbo’s zijn in aantal toegenomen. Op
de Veluwe heeft het preventieproject ‘Seks
online’ succesvol plaats gevonden.
We hebben preventie geboden aan ruim 6800
jongeren, waarvan:
•
6000 jongeren op scholen via
- ruim 30 tweedaagse trainingen
op het voortgezet onderwijs
(LEGSpedition)
- ruim 90 workshops op het
voortgezet onderwijs
- ruim 130 workshops op het mbo
•
800 jongeren in kerken
Ook hebben we ruim 550 volwassenen (ouders, docenten en mentoren) bereikt via:
•
ouderavonden over reLEGS
•
ouderavonden over sociale media en gamen
•
thema-avonden over seksualiteit
•
workshops vroegsignalering
(op tijd de kenmerken van middelgebruik herkennen)

Subsidies

Zorgprestaties
zorgverzekering

Besteding
giften
Veilige verblijfslocaties
vrouwen

Zorgprestaties
justitie

Overige bedrijfsopbrengsten

Giften

Bedrijfresultaat
Preventie jongeren

Preventie
jongeren

31.103

Overige
zorgprestaties

Inkomsten
Uitgaven
Resultaat
44.820

Veilige verblijfslocaties
vrouwen

5.424.863
5.338.647 _
86.216

INTERVIEW
Meer dan een dak boven je hoofd
Kor (‘bijna 60’) weet wat het is om op straat te leven. Dankzij het innovatieve project Mien
Aigen Hoes kreeg hij niet alleen een woning maar ook zijn leven op de rit. Nu adviseert en
begeleidt hij andere daklozen in een soortgelijk project van Terwille: Mien Stee. “Dit is meer
dan een dak boven je hoofd”, vertelt Kor. “Als je de sleutel van je eigen huis in handen hebt,
dan wil je er ook wat van maken en neem je verantwoordelijkheid.”
“Over mensen op straat wordt vaak geoordeeld”, zegt
Kor. “Maar het kan je zomaar overkomen. In 2014 leefde ik een tijd op straat. Toen ik weer een eigen huis
kreeg, kwam er rust. Ik hoefde niet meer te overleven.
Daardoor kwam er ruimte om dingen aan te pakken.
Nu woon ik alweer een tijd op mezelf. Toen ik door
Terwille werd gevraagd om mee te denken in
project Mien Stee, was ik enthousiast.”

bewoners, om ook de buurt op een positieve manier
te betrekken. Als er iets is, kan de conciërge mij bellen
en ben ik er zo. Ik spreek uit eigen ervaring, daardoor
nemen mensen sneller iets van mij aan. Van een van
de bewoners wist ik dat zijn familie langs zou komen,
dus zei ik: zorg even dat je je verzameling lege blikjes
in een vuilniszak stopt. Je hebt zelf in de hand
wat je uitstraalt.”

Mien Stee is een project met twaalf
woningen voor dak- en thuislozen.
Ze krijgen de woning zonder voorwaarden. Er zijn wel drie afspraken:
geen overlast veroorzaken, huur
betalen en de deur opendoen voor
hulpverlening. De middelste woning
is voor een conciërge, die aanspreekpunt is voor de bewoners en de rest van
de buurt.

De woningen van Mien Stee zijn
voor mensen die een nieuwe stap
willen zetten. “De mensen die
zich aanmelden, krijgen eerst een
voorgesprek. We willen weten of
ze hier echt voor gaan”, vertelt Kor.
Het mooie van dit project is dat de
huizen bij elkaar staan, de tuinen vormen samen een binnenplaats met groen,
bomen en bankjes. “Het is een kleine samenleving. Hier trek je samen op en help je elkaar. Met
elkaar maken we alle huisjes klaar. Ik klus bijna elke
dag mee, Mien Stee is een project van ons samen.”

Hier trek je
samen op en help
je elkaar

Kor vormt als ervaringsdeskundige een belangrijke schakel tussen de conciërge, de bewoners en de
hulpverlening: “Het project geeft me veel energie. We
hebben bijvoorbeeld een klankbordgroep met buurt-

Om privacyredenen zijn de naam en de foto gefingeerd.

DROMEN

We helpen mensen om te DROMEN: wanneer
mensen de moed vinden om te veranderen,
onstaat er ruimte voor de toekomst. In dit interview vertelt
Kor over project Mien Stee, voor dak- en thuislozen die een
nieuwe stap willen zetten. Hij weet uit ervaring hoe het is om
na een tijd op straat een dak boven je hoofd te krijgen. Hoe
het hebben van een huis letterlijk en figuurlijk ruimte geeft
om weer plannen te maken. Zijn verhaal laat zien dat het
belangrijk is om mensen zonder oordeel of voorwaarden te
benaderen. Ieder leven is even waardevol.

NIEUW IN 2017

OVERZICHT

Mien Stee: een thuis voor daklozen

Ons aanbod van herstelondersteuning

In 2017 kregen we de kans om in Hoogezand 12 geschikte woningen te huren voor een bijzonder woonproject:
Mien Stee. Mien Stee is een variant op het goedlopende project Mien Aigen Hoes en werkt vanuit hetzelfde principe: voormalig dak- en thuislozen krijgen zonder voorwaarden een woning toegewezen. Er zijn wel drie basisafspraken:
1.
De huur betalen
2.
De deur open doen voor begeleiders
3.
Geen overlast veroorzaken.
Een van de woningen is voor een conciërge die samen met de bewoners zorg draagt voor een gezond samenleefklimaat onderling en ook aanspreekpunt is voor de mensen in de buurt. Hij staat in nauw contact met de
hulpverleners van Terwille en
een ervaringsdeskundige die op
afstand adviseert. Bij de start
hebben we overleg gehad met de
naaste buurtbewoners om hen
vooraf goede informatie over het
project te geven en vragen en
zorgen te kunnen beantwoorden.
Een aantal naaste buren maakt
deel uit van een klankbordgroep
die maandelijks samenkomt met
Terwille, de woningbouwvereniging en de wijkagent.

Motiveren in de gevangenis
We geloven dat mensen kunnen veranderen, waar ze zich ook bevinden. Ook een periode in gevangenis kan
een kans zijn voor leefstijlverandering. Tijdens detentie hebben mensen buiten hun oude omgeving de mogelijkheid om de balans van hun leven op te maken. Terwille biedt binnen verschillende penitentiaire inrichtingen
(PI’s) hulp en ondersteuning. In 2017 hebben we samen met het ministerie van Justitie en de PI Veenhuizen
hard gewerkt aan een vernieuwende pilot die in 2018 verder gaat:
Gedetineerden die problemen hebben met middelengebruik worden nu meteen gekoppeld aan een hulpverlener van Terwille. Deze medewerker van Terwille gaat met de gedetineerde in gesprek over de motivatie voor
een hersteltraject. Door inzicht in middelengebruik en gesprekken hierover kunnen mensen persoonlijk gemotiveerd raken om te stoppen en niet
omdat dit een opgelegde regel is. Deze
We geloven dat God ieder mens met een reden
pilot van laagdrempelige, maar intenop de wereld heeft gezet en moedigen mensen
sieve begeleiding helpt mensen om nog
aan om hun talenten te gebruiken. We werken
voor hun trajectbepaling aan de slag
vanuit professionaliteit, passie en bezieling. We
te gaan met motivatie voor herstel. Zo
dromen zonder de realiteit uit het oog te verhouden ze zelf meer de regie.
liezen en zetten ons samen met de cliënt in voor
een leven zonder verslaving of onderdrukking.

OUTREACHEND
WERK
BEHANDELTRAJECTEN

UITSTAP
PROSTITUTIE
JUSTITIETRAJECTEN

BESCHERMD
WONEN

ONDERSTEUNING
OUDERS/PARTNERS
AMBULANTE
BEGELEIDING

PREVENTIE
VROUWENOPVANG

(ANONIEME)
ONLINE HULP

INTERVIEW
Steeds een nieuwe kans
Ramon (57) weet wat doorzetten is. Hij is veertig jaar verslaafd geweest en werkt hard om
clean te blijven. “Ik heb in mijn leven veel nieuwe kansen gehad, en die had ik ook nodig. Met
maar één kans was ik er nu niet meer geweest”, zegt hij.
Ramon komt uit een groot Surinaams gezin. Op zijn vijftiende komt hij met zijn familie naar Nederland. Hij is
een gelukkige en ondernemende jongen, maar in het
laatste jaar van zijn middelbare school gaat het geleidelijk mis, vertelt Ramon: “Ik had een vriend waarmee ik altijd ging feesten. Hij gebruikte drugs en dat
wou ik ook wel eens. Hij zei: Ik zou het niet
doen, maar je mag het proberen. Als je
het gebruikt kun je er wel beter van
dansen.”

ste dat ik heb geleerd is: eerlijk zijn.” Hij heeft nu opnieuw een plek bij Het Passion. Door de samenwerking raakte ook Terwille weer betrokken. “Ik ervaar hier
veel liefde, aandacht en vasthouden,” vertelt hij. “En
ze doen ze wat ze beloven. Niet alles wat ik wil kan geregeld worden, maar ik weet dat ze ervoor gaan en dat
ze altijd kijken naar de mogelijkheden.”

Ik probeer
iedere dag om
24 uur nuchter
te blijven

Langzamerhand gaat Ramon allerlei soorten harddrugs gebruiken en
steeds meer alcohol drinken. Hij
raakt zijn werk kwijt en later ook zijn
vrouw en zoon. “Gebruiken, drinken
en een huwelijk gaan niet samen”,
zegt Ramon nu. Door zijn drugsgebruik
belandt Ramon in de gevangenis. Hij verblijft
onder andere meerdere malen op De Spetse Hoeve,
bij Het Passion en bij andere instellingen en klinieken.
Maar steeds volgt er terugval.
Bij elke terugval voel ik schaamte en pijn”, vertelt
Ramon. “Toch leer ik er elke keer van. Het belangrijk-

DOORZETTEN

Niet alleen de hulpverleners, maar ook
de vrijwilligers op Het Passion spelen
een belangrijke rol. Ook zij geven
Ramon moed om door te gaan: “Zij
huilen en lachen met me mee, en
maken echt tijd om te luisteren.
Ook krijg ik regelmatig een kaartje van vrijwilligers van Terwille. Dat
doet me veel.”

“Niet alles is zon- en maneschijn, maar ik zet
me erover heen”, zegt Ramon. “Dag bij dag ga ik verder:
ik probeer iedere dag om 24 uur nuchter te blijven.
Dan word ik wakker en zeg ik: Dank u Heer! En dan
probeer ik weer 24 uur nuchter te blijven.”

We helpen mensen DOORZETTEN: als organisatie
staan we bekend om onze ‘pitbullmentaliteit’.
We geven mensen niet op en geloven in nieuwe kansen.
In onze vasthoudendheid gaan we niet één mijl, maar ook
een tweede, een derde of zelfs tot een honderdste mijl met
mensen op weg.

NIEUW IN 2017

OVERZICHT

Op adem komen bij Het Passion

Onze visie op herstel

Eind 2017 is Terwille een samenwerking aangegaan met Stichting Het Passion in Hummelo. Het Passion biedt
een time-out aan dak- en thuislozen, veelal mensen met een verslavingsprobleem. Voor cliënten van Terwille is
het een prachtige time-out locatie waar vrijwilligers zorgen voor een prettig leefklimaat en onderling contact. In
Hummelo worden cliënten gasten.
Op de woonboerderij in de Achterhoek is plaats voor tien mensen die er vier tot zes weken kunnen verblijven en
nieuwe energie kunnen opdoen. In deze periode krijgen ze, naast de begeleiding vanuit Het Passion, ook begeleiding en behandeling van Terwille. Ook biedt Terwille
na de time-outperiode goede doorstroommogelijkheden
voor zowel de gasten van Het Passion alsook voor de
eigen cliënten. We voorzien hiermee in een behoefte voor
mensen die een time-out nodig hebben of buiten de zorg
dreigen te vallen.
We geven mensen niet op en geloven in
nieuwe kansen. De time-outplek van Het
Passion geeft mensen de ruimte om in
een rustige, gastvrije omgeving opnieuw
na te denken over vervolgstappen. Wanneer reguliere routes even niet werken,
kan deze plek een nieuwe start zijn om
toch door te zetten naar herstel.

Uitbreiding ROER
Je eigen keuzes maken, dat is wat je wilt.
Weer zelf aan het roer van je eigen leven
staan. Die kans krijgen mensen die in de
gevangenis hebben gezetten op onze locatie De Spetse Hoeve in Veelerveen.
Tijdens een verblijf van minimaal zes
maanden kunnen ze hier werken aan
Richting Op Eigen Regie (ROER). In 2017
kregen we de mogelijkheid om het aantal
vervolg-woonplekken uit te breiden. Nu
kunnen er vijftien bewoners op de Spetse
Hoeve terecht.
Na het verblijf op de Spetse Hoeve blijven
we de bewoners steunen om de wind in
de zeilen te houden. Ze kunnen terecht op verschillende beschermde woonplekken van Terwille. Deze hadden we al in de stad Groningen, maar daarnaast hebben we in 2017 ook een mooie woonplek in de provincie
kunnen toevoegen, die ruimte biedt aan vijf bewoners. De beschermde woonplekken zijn doorstroomwoningen naar steeds zelfstandiger wonen met steeds minder begeleiding en ondersteuning. We gaan samen met
mensen onderweg tot ze weer helemaal zelfstandig een gezonde koers kunnen varen.
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Identiteit
Onze medewerkers werken vanuit een christelijke identiteit. Samen geven we de identiteit van Terwille vorm
in de organisatie en de zorg. Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging.
Onze christelijke identiteit komt
naar voren in de bejegening van
mensen: we geloven dat ieder
mensenleven waardevol is en dat
mensen door God bedoeld zijn om
in vrijheid te leven. We benaderen
mensen zonder oordeel of voorwaarden, vanuit liefde, respect en
gelijkwaardigheid. We geloven in
de kracht van vergeving en genade. Daarom laten we mensen
niet voortijdig los en gaan we ook
een honderdste mijl samen met
mensen onderweg.

Organisatie informatie
CONTACTGEGEVENS

PERSONALIA

Terwille Verslavingszorg
Postbus 1497
9701 BL Groningen
Tel.: 050-3116226
info@terwille.nl

Raad van Toezicht:

Dhr. ir. G.J. Bosland
Dhr. drs. B.W. Gort
Dhr. J. den Heijer
Dhr. C. Kleingeld (voorzitter)
Mevr. L. Malschaert-Slofstra
Dhr. H. de Ruiter
Dhr. drs. P. Verhoeve

www.terwille.nl

Managementteam
Mevr. S. Bijma
Mevr. A. Hutten
Dhr. J. van Veen
Dhr. E. de Vos

Cliëntenraad:
Dhr I. Maulani
Dhr. J. Somers

