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Inleiding 

Strategisch beleid kent soms meer dynamiek dan ons lief is. De laatste jaren in de zorg kenmerken zich 

door grote en ingrijpende veranderingen. Veranderingen die gekleurd worden door vele factoren in 

het veld. Voorbeelden zijn de veranderende zorgvraag, de toenemende vergrijzing, de noodzaak om 

met minder middelen meer te doen. Dit vraagt van de organisatie Terwille dat zij zich telkens opnieuw 

moet beraden over de positionering van de instelling, over de vorm van het zorgaanbod en 

bijvoorbeeld de wijzigingen in de financiering. Kortom strategische handelingen die, zo lijkt het soms, 

onze kerntaak – het leveren van goede hulpverlening - onder druk zetten. Er is veel waardering voor 

de inzet van de medewerkers en hun loyale bereidheid om mee te bewegen in deze constante 

veranderstroom.  

Deze dynamiek biedt anderzijds ook de mogelijkheid om telkens met vernieuwing om te gaan en 

wegen te zoeken de medemens die kampt met verslaving en/of psychiatrische problemen en/of 

uitbuiting op een juiste wijze te ondersteunen en die zorg te bieden waar zij behoefte aan hebben. 

Door middel van creativiteit zullen we steeds moeten blijven zoeken naar wegen om, waar nodig, 

betaalbare en continue zorg te bieden. 

Kortom, dit alles gevoegd bij de ambitie om ons te blijven onderscheiden in de markt van zorg op grond 

onze identiteit en van kwaliteit en leefbaarheid maakt dat ook de komende jaren opnieuw een 

uitdaging vormen.   

De jaarlijkse actualisatie van het strategisch meerjarenbeleidsplan vindt plaats op basis van interne en 

externe ontwikkelingen. Jaarlijks wordt het werkplan bijgesteld en de begroting opgesteld. De inhoud 

van het strategisch meerjarenbeleidsplan en de inhoud van het werkplan dienen met elkaar te 

corresponderen. Enerzijds wordt in het werkplan rekening gehouden met de strategische doelen van 

de organisatie, anderzijds wordt de totstandkoming van het strategisch meerjarenbeleidsplan gevoed 

door relevante ontwikkelingen op werkvloer. Deze zijn beschreven in het werkplan en meegenomen 

in het beleidsplan.  
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1 Terwille en haar werkveld 

1.1 Missie, Visie en Kernwaarden van Terwille 

Terwille is een ambulante ggz instelling voor verslavingszorg, toegelaten vanuit de WTZi en HKZ 
gecertificeerd voor kwaliteit. Haar missie is: herstel voor mensen die vastzitten aan verslaving of 
prostitutie, met als doel een leven in vrijheid. De visie op herstel kenmerkt zich door: professionaliteit 
vanuit passie, vasthoudendheid, creativiteit en oprechte aandacht voor mensen. Bij Terwille wordt 
gewerkt vanuit de vier kernwaarden Doen, Durven, Dromen en Doorzetten. 
 

1.1.1 Plaats van identiteit 

De christelijke identiteit komt naar voren in de benadering van mensen: We geloven dat ieder 
mensenleven waardevol is en dat mensen door God bedoeld zijn om in vrijheid te leven, los van 
verslaving of prostitutie. Hopeloze gevallen bestaan niet, we geloven dat er voor iedereen herstel 
mogelijk is. Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging. Medewerkers werken vanuit 
een christelijke identiteit en willen daarmee staan en aanspreekbaar zijn op: het benaderen van 
mensen zonder oordeel of voorwaarden, vanuit liefde, respect en gelijkwaardigheid. Centraal staat het 
geloven in herstel door de kracht van vergeving en genade, naar jezelf en de ander.  
 

1.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 

De Nederlandse samenleving verandert. Gemeenten willen de kracht van haar eigen burgers meer 
ruim baan geven en verkokering van instituties  tegengaan omdat veel instituties zijn doorgeslagen in 
bureaucratie door gedetailleerde regelgeving, bezwaar en beroep, uitgebreide rapportages en 
verantwoording.  
 

1.3.1 Preventie Akkoord 

In het najaar 2018 is het preventie akkoord gesloten, waarbij de komende jaren bijzondere aandacht 
uit zal gaan naar alcohol, obesitas en nicotine preventie. Terwille is aangesloten bij Verslavingskunde 
Nederland en heeft dit akkoord mede ondertekend. Samen met het Trimbos zal Terwille met haar 
ReLEGS programma zich vooral richten op preventie onder jongeren op het gebied van risicogedrag 
van middelengebruik alsmede nicotine.  
 

1.3.2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Gemeenten) 

Drie Transformaties voltrekken zich binnen het sociaal domein: 

 De Participatiewet stimuleert burgerkracht en wijkgericht werken en arbeid; 

 Van klassiek ‘begeleiden’ transformeert dit naar ‘ondersteuning’ binnen de WMO. De 
zogenoemde “eigen krachtcirkel” en eigenaarschap krijgen een meer nadrukkelijke rol binnen de 
zorg; 

 Jeugdzorg is nu een verantwoordelijkheid van de  Gemeenten. Dit heeft tot veel overschrijdingen 

geleid en zet de totale WMO-zorg onder druk. Dit zal leiden tot een verdere transformatie van de 

jeugdzorg. 
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Er worden steeds meer zorgstandaarden ingevoerd welke domein overstijgend zijn en de ontwikkeling 
van Herstel Ondersteunende Zorg ondersteunen en stimuleren. Terwille loopt binnen de GGZ voorop 
als het gaat om inzet Herstel Ondersteunende Zorg (zoals Housing First en Zelfbeheer) en inzet van 
ervaringsdeskundigen.  
 
Wat betreft de subsidierelatie en inzet rond bijzonder doelgroepen zoals Caribische Nederlanders, 
Verwarde personen en (straat) prostitutie zien we veranderingen optreden in de gemeentelijk domein, 
waarbij er steeds meer afscheid wordt genomen van lumpsum subsidie en steeds meer verloopt 
volgens indicatie en aanbestedingen. 

 

1.3.3 Ontwikkelingen binnen de basis GGZ (ZvW) 

Cliënten met lichte psychische klachten worden veelal behandeld door de POH-GGZ, dit scheelt de 
cliënt het eigen risico, maar dit heeft het effect dat de praktijken vollopen en er een beweging ontstaat 
van ondersteuning vanuit de BGGZ aan de POHer. De BGGZ is bij Terwille nog een klein aandeel van de 
totale zorg en dit biedt kansen als het gaat om betere aansluitingen binnen met Huisartsen en 
aangesloten POHers.  

 

1.3.4 Ontwikkelingen binnen de SGGZ (ZvW) 

De landelijke ontwikkelingen van verzekeraars laten zien dat er meer ruimte is voor pilots welke 
domein overstijgend doorvallen. De druk op ambulant werken blijft en daarin kan Terwille goed 
voorzien en meedenken. De verwachting voor Terwille is dat de omzet wat betreft de ZvW in de lijn 
zal blijven dan de afgelopen jaren en een lichte groei zal laten zien. De inkoopcontacten met de 
zorgverzekeraars verlopen al jaren plezierig en zijn vooral gericht op doelmatigheid, innovatie en 
ambulantisering. Daarnaast worden steeds meer zorgstandaarden ingevoerd welke domein 
overstijgend zijn en de ontwikkeling van Herstel Ondersteunende Zorg ondersteunen en stimuleren.  
 
De afgelopen jaren is de Methodiek CGT meer en meer getraind en toegepast binnen diverse vormen 
van geboden zorg. De implementatie daarvan is nog niet afgerond en vraagt ook onderhoud. Nieuwe 
medewerkers worden ook in deze methodiek getraind. Voor CGT toepassing binnen de verslavingszorg 
is veel evidentie.  
 
Aansluitend hierop zal er worden toegewerkt naar de training en implementatie van Schema-focussed 
therapie. Dit is een vervolg op de CGT die zich richt op persoonlijkheidsproblematiek. 
Persoonlijkheidsproblematiek is een veel voorkomende co-morbide stoornis naast verslaving. Een 
andere co-morbide stoornis die veel voorkomt, naast verslaving. is PTSS. Terwille streeft naar een ruim 
hulp aanbod voor deze stoornis. Terwille hoopt ook zelf meer EMDR-therapeuten op te leiden.   

 

1.3.5 Forensische Zorg  

 
Forensische zorg is in de afgelopen jaren fors gegroeid binnen Terwille. De grootste groei elementen 
vinden plaats op het gebied van verblijfsuitbreiding en begeleidingsactiviteiten binnen de Penitentiaire 
Inrichtingen. Het Forensisch plaatsingsloket van DJI kampt met een groot tekort aan plekken. Terwille 
is met hen in gesprek welke uitbreiding zij kan realiseren in de komende jaren voor zowel mannen als 
vrouwen binnen het beschermd wonen en doorstroming naar beschermd thuis en begeleid zelfstandig 
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wonen. In 2018 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden binnen het gevangeniswezen. Met deze 
verschuivingen heeft Terwille meebewogen en dit geeft toekomstgroei voor de komende jaren binnen 
de PI’s Zaanstad, Zwolle en mogelijk Utrecht. Tevens is in 2018 een pilot gestart binnen de ISD afdeling 
binnen de PI Veenhuizen wat moet leiden tot betere trajecten en minder recidive. Hier is ook 
belangstelling voor getoond door de PI Zaanstad (mannen ISD) en PI Zwolle (vrouwen ISD). De 
contacten en interventies worden uitgebreid en mogelijk zal dit leiden tot uitbreiding van de pilot 
binnen deze twee PI’s. Een aanvulling in het hulp aanbod op het gebied van 
persoonlijkheidsproblematiek en PTSS is hier ook passend.  

 

1.3.6 Vrouwenhulpverlening Perspectief + 

Het ministerie van Justitie & Veiligheid subsidieert de Regeling Uitstaptrajecten voor Prostituees 
(RUPS), voor zowel mannen als vrouwen. Vanaf 2011 was dit een incidentele subsidie die in 2014 is 
herhaald. In 2018 is binnen coalitie onderhandelen afgesproken dat deze regeling een structureel 
karakter zal krijgen. Terwille is vanaf het begin betrokken bij deze regeling en heeft geresulteerd in het 
Perspectief+ (P+) programma. De kans is groot dat Terwille ook mee zal doen binnen dit structureel 
kader en volgt deze ontwikkelingen op de voet. In 2018 heeft de regeling mogelijk gemaakt dat we in 
4 regio’s actief zijn.  
 
Gezien het unieke van de behandeling met verblijf voor deze doelgroep en unieke aanpak wil Terwille 
proberen landelijke toegang te regelen en mogelijk meer los te weken van de WMO (gemeenten) wat 
de verblijfscomponent betreft, wanneer deze niet forensisch is. 

 

1.3.7 E-Health 

Het  werken met E-health programma’s zal in de komende jaren een verdere vlucht krijgen binnen 
Terwille. Naast de (anonieme) e-health in zowel geheel als blended uitvoering zal de userinterface 
klantvriendelijker worden en zal er ook stevig worden ingezet op VR- mogelijkheden in samenwerking 
met universiteit Twente. Daarnaast zullen app’s met zelfzorg toe gaan nemen en volgt Terwille deze 
ontwikkelingen op de voet. De ambitie van Terwille is om mee te bouwen aan het zelfhulp zorg aanbod 
naast het preventie- en behandelingsaanbod.  
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2 Beleid & Strategie 

2.1 Inleiding werkwijze Terwille 

Terwille hanteert al jaren het model A3 Jaar Werkplan. Op hoofdlijnen  wordt een planning gemaakt 

op basis van de genoemde doelstellingen. Deze planning wordt ook financieel onderbouwd om zo 

duidelijk te maken  welke invloed de gemaakte keuzes voor het komende jaar hebben op de financiële 

situatie van de stichting. Soms zal gezocht moeten worden naar aanvullende financiering. Het 

managementteam stelt het jaarplan op hoofdlijnen vast. Elke team heeft vanaf 2019 haar eigen Jaar 

Werkplan wat beter aansluit bij het concept zelforganisatie. 

 

2.2 Doelstellingen meerjarenbeleid 

De doelstellingen voor de komende jaren zijn: 

 Terwille opereert als kleinschalige zelfstandige wendbare GGZ instelling, gericht op integrale 

zorgverlening en complete hulp in een netwerk met aanvullende en strategische 

(zorg)partners; 

 Terwille wil op strategische plekken in de noordelijke helft van Nederland gevestigd zijn. 

Mogelijke uitbreiding van poliklinieken in de provincies Drenthe en Friesland zullen de 

komende jaren nader worden onderzocht; 

 Korte zorgroutes en  snellere behandelprocessen  zorgen voor een efficiënter hulpaanbod . De 

inzet van Regie behandelaren op de juiste tijd (gepast gebruik) zal inzet worden van Terwille 

om invloed uit te oefenen op bestaande kwaliteitsstructuren, ten einde meer ruimte te krijgen 

voor inzicht eigen  Regie behandelaren en daarmee invulling te kunnen aan USP van snellere 

en kortere zorgtrajecten waarbij Herstel Ondersteunend Zorg met inzet van 

ervaringsdeskundigen kan worden ingezet; 

 Uitbreiding in de Forensische zorg, vooral op het gebied van verblijfszorg, doorzorg na 

strafrechtelijke periode en begeleidingsactiviteiten gericht op motivatie binnen de PI’s. Tevens 

doorontwikkeling van ‘paardenproject’ wat aangetoond (evidentie) moet leiden tot afname 

van agressie onder forensische cliënten; 

 Koploper blijven wat betreft Herstel Ondersteunende zorg en vooraan in de ontwikkeling 

blijven, met oog voor nieuwe zorgproducten en onconventioneel wonen als Housing First, 

Skaeve huse, ect. 

 Doorontwikkeling behandeling in combinatie met verblijf voor vrouwenhulpverlening binnen 

het programma P+. Daarbij hoort het regelen van landelijke toegang (eventueel in 

samenwerking met FIER); 

 Zinvolle arbeid is een belangrijk aspect ter voorkoming van terugval. Daar waar woontrajecten 

worden ingezet wordt gekoppeld aan een zinvolle arbeidsplek. De samenwerking met lokale 

arbeidspartners gericht op sociaal ondernemen worden daarbij actief aangegaan. Tevens zal 

Terwille in 2019 ISP gecertificeerd worden en zullen 9 medewerkers actief de opleiding positief 

hebben afgerond; 



  

8 
 

 Het aanstellen van HRM en opstellen van een  Personeelsplan met bijzondere aandacht voor 

arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, contractovername, Persoonlijke 

OntwikkelingsPlannen, zelforganisatie en inwerkprogramma’s; 

 Zelfstandige kredietfinanciering organiseren van 1 miljoen, middels (christen) investeerders 

(informals) en daarnaast RC faciliteit van bank(en); 

 Fondswerving  wordt verder uitgewerkt. Daarbij is het doel om een ‘Vrienden van Terwille’ op 

te zetten en gefaseerd los te weken van ‘Vrienden van de Hoop’; 

 In 2019 moet een nieuw EPD ontwikkeld en operationeel worden die de werkwijze en 

processen van Terwille expliciet ondersteunt. Zo mogelijk in samenwerking met De Hoop ggz 

ontwikkelen. 

 

2.3 Leiderschap 

Leiderschap is  het genereren van een cultuur van respect, gezamenlijkheid, integriteit, 

(zelf)vertrouwen, openheid, bekrachtigen van positieve energie. Het betekend tevens een erkenning 

van de mogelijkheden en beperkingen van talenten van medewerkers, daarbij wetend dat we als mens 

God afhankelijk zijn. 

 

De invoering van zelforganisatie binnen teams in 2016 betekent een cultuurverandering en vraagt om 

taakvolwassenheid. Dit is een belangrijk thema binnen de organisatie. Situationeel leiderschap draagt 

bij  de missie en visie en de waarde gedreven 4D’s die gelden voor leiders, medewerkers en cliënten, 

te weten Doen, Durven, Dromen en Doorzetten. 

Door de teams het vertrouwen te geven dat ze zelf oplossingen kunnen bedenken voor problemen en 

nieuwe manieren kunnen bedenken om de zorg voor de cliënten te verbeteren, zijn er de afgelopen 

jaren al mooie plannen ontwikkeld door teams zelf. Het heeft hun ondernemerschap vergroot en in 

een heel aantal teams de samenwerking vergroot. Dit leidt tot verhoging van het werkplezier en 

betrokkenheid bij de organisatie. Hierdoor kan het MT samen met de teams goede plannen bedenken 

en blijven ontwikkelen.  

 

Knelpunten die zich voordoen binnen zelforganisatie speelt vooral wanneer verantwoordelijkheden 

niet altijd voldoende worden opgepakt en kan binnen het veranderingsproces leiden tot 

ontevredenheid.  Het vraagt om te weten wanneer je als leider moet ‘instappen’ en ‘uit moet stappen’ 

in de busreis van zelforganisatie binnen teams. Tevens vraagt het om coaching, toelichten van 

veranderingen en de dialoog daarover aangaan met de medewerkers. Elk team is het visitekaartje van 

de organisatie. Bij aanname van nieuwe medewerkers is het van belang dat zij passen binnen het 

gestelde profiel en van waarde kunnen zijn in veranderingsprocessen en cultuurdragers kunnen 

zijn/worden. 

 

2.4 Management van medewerkers 

Voor de behandeling en ondersteuning die Terwille biedt, vormen de medewerkers de basis en 

bepalen de kwaliteit. Zij geven Terwille een herkenbaar gezicht en zorgen voor het onderscheidende 

karakter  van de organisatie. 
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Gezien het enorme belang dat daarmee samenhangt, zal Terwille bijzondere aandacht hebben voor 

het personeelsbeleid en zal een HR manager aanstellen. Deze zal een personeel beleidsplan in 

samenspraak met het management Team opstellen. Terwille  heeft de ambitie een lerende organisatie 

te zijn. Ze staan open voor het verwerven van nieuwe kennis en dat gaat verder dan een opleiding of 

cursus volgen. Het personeel beleidsplan zal bestaan uit de volgende aandachtsgebieden: 

 Arbeidsmarkt: De tekorten op de arbeidsmarkt binnen de zorg loopt fors op. Zowel 

binnen de Regiebehandelaren als ondersteunende behandelaren is vraag veel groter 

dan beschikbaar aanbod. Terwille heeft relatief weinig verloop en voldoende 

behandelaren in huis om continuïteit te kunnen waarborgen. Bijzondere aandacht zal 

zijn om eigen personeel te blijven boeien en binden door veel ruimte te geven in eigen 

wensen en de zorg niet dicht te protocolleren. Tevens goede aandacht te hebben voor 

duurzame inzetbaarheid (zie hieronder) en medewerkerstevredenheid. Dit laatste 

wordt regelmatig afgenomen en vraagt om blijvende actieve bijstelling en inspelend 

op de behoefte van de medewerkers. Als eigen medewerkers ‘ambassadeurs’ zijn of 

worden van de organisatie dan is dit de beste borging en werving die kan continuïteit 

waarborgt en tevens een positief effect heeft op duurzame inzetbaarheid en 

productiviteit.   

 Duurzame inzetbaarheid: Dit behelst meer van het voorkomen van ziekte. T.a.v. ziekte 

is het streven onder de 3% ziekteverzuim te blijven. Actieve inzet van een ‘hands-on’ 

arbodienst is daarbij essentieel. In 2019 zal hier verder verkenning in  zijn ten einde te 

komen tot goede no cure – no/less pay afspraken. Er is bijzondere aandacht voor 

levensfase, gezondheid  en arbeidsomstandigheden zoals (voeding, mogelijkheid tot 

bewegen, bereikbare fitnes en ontspanning, aangepaste werktijden passend voor elke 

medewerker, faciliterend (hoog-laag bureau en ‘fietsbureau’s’, mogelijkheid tot het 

hebben van middag nap, ect. 

 Mobiliteit: Daar waar de medewerkers onderling uitwisselbaar en inzetbaar zijn zal dit 

meer continuïteit bieden in de bedrijfsvoering en personeelsbezetting. Soms kan ook 

bijscholing daarin mogelijkheden bieden. Dit vraagt in toenemende mate een flexibele 

houding en bereidheid van de medewerkers maar  zo wordt wellicht ook een bijdrage 

geleverd aan het behoud van werkgelegenheid. Levensfase gerelateerd 

personeelsbeleid zal een belangrijk aspect vormen  voor de komende jaren.  

 Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP): Door  ombouw  of uitbreiding van 

groeisegmenten (Forensische zorg, HOZ en eHealth) zal de organisatie groeien. Door 

oog te hebben voor (te ontwikkelen) competenties van medewerkers kan de 

benodigde deskundigheid van de medewerkers meegroeien. Medewerkers bespreken 

hun functioneren binnen het team en ontvangen feedback en feed forward. Deze 

uitkomsten vertalen ze naar ontwikkelpunten en worden gedeeld met de 

leidinggevende. Het invoeren en uitwerken van het POP kan de behoeften van de 

organisatie en de behoeften van de medewerkers bij elkaar brengen. Om te zorgen 

voor enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid van de medewerkers  zullen 

keuzes gemaakt worden t.a.v. opleidingsbeleid. Naast individuele mogelijkheden 

zullen ook In-company trainingen zullen worden georganiseerd ten bate op het gebied 

van behandelingsmethodieken en veiligheid. 
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 Overname gedetacheerd personeel: 2019 zal in het teken staan van overname van 

eigen personeel. De medewerkers zijn nu gedetacheerd vanuit de Hoop ggz.  Dit zal 

zorgvuldig en planmatig moeten gebeuren, rekening houdend met wettelijke en 

juridische aspecten alsmede het betrekken van de medezeggenschapsorganen. en 

omgaan met vrijwilligers.  

 Zelforganisatie: Dit vraagt op structurele basis om coaching en supervisie voor de 

ontwikkeling van persoonlijke professionaliteit alsmede teamontwikkeling. Het 

betekent naar jezelf durven kijken -als persoon of organisatie- en van daaruit te 

groeien, vragen te stellen als: wat gaat goed, wat kan beter, wat willen we behouden 

en wat kunnen we anders doen?  

 Inwerkprogramma’s: Terwille heeft zich in de afgelopen jaren helaas niet ontwikkeld 

tot een organisatie met voldoende oog voor een goed inwerkprogramma voor nieuwe 

medewerkers. Dit heeft in enkele gevallen geleid tot onnodig verloop. Dit wil Terwille 

anders binnen HRM. Doelstelling is om per werksoort een gedegen 

inwerkprogramma/handboek te ontwikkelen, waarbij ook gemaakt zal worden met 

moderne ICT online mogelijkheden zoals filminstructies, e-learning, ect. 

 

Vrijwilligers vormen al jaren een onmisbare schakel in de dienstverlening. Hun hulp is van grote 

betekenis voor onze cliënten en onze instelling. Dat betekent dat er ook meer eisen worden gesteld 

aan de vrijwilligers. Aanvullende scholing is van belang voor deze groep. Het opstellen van een notitie 

inzake vrijwilligersbeleid is daarbij ondersteunend. Voor de ondersteuning en aansturing van de 

vrijwilligers heeft Terwille  drie personeelsleden in dienst. De  groep vrijwilligers die zich in de 

afgelopen jaren  al hebben ingezet voor Terwille  willen we koesteren en de eventuele groei in 

aantallen parallel laten verlopen met de groei van het aantal medewerkers.  

 

2.5 Management van Middelen (Bestuur en Financiers) 

Terwille investeert niet in stenen. Het maakt dat de organisatie altijd voldoende omzet capaciteit en 

budgetten moet binnenhalen voor haar continuïteit en groei. Om hierbij de risico’s te spreiden kiest 

Terwille ervoor bij meerdere financiële stakeholders zorg in te kopen. Wat de interne bedrijfsvoering 

betreft maakt dit het relatief complex, immers elke stakeholder heeft haar eigen controle 

management systeem, wijze van factureren en controle hierop. Tegelijk maakt het Terwille wendbaar. 

Wat de afspraken met verzekeraars binnen de ZvW betreft, is Terwille een vaste speler geworden en 

speelt Terwille actief in op de ontwikkelingen binnen deze markt. Waarde gedreven zorg met passend 

gebruik zal steeds meer aandacht krijgen alsmede verdere ambulantisering waarbij ook steeds domein 

overstijgend wordt ingekocht en de komende jaren steeds meer zorgstandaarden zullen worden 

ontwikkeld, waarbij meer ruimte komt voor Herstel Ondersteunende Zorg met ruimte voor 

Ervaringsdeskundigen. Binnen enkele jaren is de verwachting dat er gecombineerd wordt ingekocht 

door verzekeraars samen met gemeenten. Terwille is hierop voorbereid en Traint haar 

Ervaringsdeskundigen en professionals in Herstel Ondersteunende Zorg.  

De Forensische Zorg heeft de komende jaren sterke behoefte aan goede uitstroomplekken binnen 

Beschermd Wonen en Begeleid Zelfstandig Wonen, waarbij sterke nadruk zal worden gelegd op 
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doorzorg (cliënten die in zorg blijven na hun strafrechtelijke periode). De strategische inzet jaren 

geleden om actief aan de slag te gaan binnen de gevangenissen speelt hiermee goed in de kaart. Juist 

door binnen de PI-muren het contact te leggen en gedetineerden te motiveren voor een hersteld 

leven, maakt dat ze veelal ook in zorg blijven na hun strafrechtelijke periode en het nieuwe leven op 

willen pakken. Dit wordt ook gezien voor DJI in Den Haag en daar staat Terwille dan ook bekend als 

innovatief, snel en wendbaar met lef. De verwachting is dan ook dat de omzet de komende jaren 

binnen de Forensische zorg zal blijven groeien.  

Gemeenten werken steeds meer wijkgericht. Dit wordt door gemeenten divers ingevuld. Zo is in 

Leeuwarden de Gemeente  regisseur en is alle hulpverlening  in  wijken ingedeeld, instelling 

overstijgend. Ook de gemeente Groningen heeft sociale teams (WIJ Groningen). Er zijn in de wijkteams 

vooral generalisten en weinig specialisten. Door te integreren in deze teams zullen kansen kunnen  

ontstaan voor Terwille. Tegelijk werkt Terwille actief samen met voormalig OGGZ partners zoals Lentis 

en VNN en vormen we samen een alliantie voor de aanpak van verwarde personen en gespecialiseerde 

GGZ en verslavingszorg in de stad en regio. 

Tevens is Terwille voor de gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe, Flevopolder, Noord-

Holland en Twente een belangrijke speler als het gaat om prostitutiebeleid en dan met name de 

hulpverlening bij uitstappen uit de prostitutie en casefinding. Met de verschillende gemeenten in deze 

provincies is een groeiende samenwerking en wordt ook steeds meer opvang geboden door Terwille 

waarbij de gemeenten ook hun bijdragen leveren. Dit laatste staat zeker in de gemeente Groningen 

steeds meer onder druk en zie je de beweging dat de centrum gemeenten alleen nog maar cliënten 

voor de eigen regio willen bekostigen. Gezien de complexe hulpverlening en unieke werkwijze van 

Terwille is het doel om deze bekostiging te verschuiven naar landelijke dekking. De komende jaren zal 

hier intensief de aandacht naar uitgaan. 

Beschermd Wonen heeft de laatste vier jaar een vlucht genomen binnen de bedrijfsvoering van 

Terwille. Per 2021 valt dit niet binnen de centrumgemeente (al gaan geluiden dat dit niet haalbaar is 

om dit op een korte termijn te wijzigen). Binnen de regio Groningen en Drenthe waar Terwille vooral 

actief is op dit gebied is er sprake van gemeentelijke herindelingen en deze bereiden zich voor op 

Beschermd Wonen en beschermd Thuis (een nieuwe vorm naar de commissie Dannenberg). Terwille 

speelt hier al op in door afspraken aan te gaan met de nieuwe gemeenten en vooral met innovaties en 

nieuwe woonvormen binnen te komen. Dit werpt vruchten af waardoor Terwille ook aan tafel komt 

en is bij de veranderingen wat betreft het Beschermd Wonen vanaf 2021. 

Bovenstaande is een voorbeeld zoals de organisatie zicht telkens moet aanpassen aan een 

veranderende wijze van zorgverlening en zorgzwaarte raakt dit aan verschillende onderdelen van de 

organisatie. In de eerste plaats de hulp en zorgverlening zelf maar ook de economische bedrijfsvoering, 

de bedrijfsprocessen , en de deskundigheid van de medewerkers. Deze ontwikkelingen vragen om een 

voortdurend schakelen zodat het blijft passen binnen de financiële kaders van de organisatie. 
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2.6 Management van Processen 

Hoewel er maatschappelijk veel aandacht is voor deregulering, minder regels en minder 

administratieve lasten kampt de GGZ sector met een veelheid aan regels en ingewikkelde procedures. 

Daarbij is het van wezenlijk dat Administratieve Organisatie voldoet aan wet- en regelgeving.  Tegelijk 

is Terwille altijd op zoek naar maatwerk en daar waar mogelijk regelruimte te creëren. Zeker bij nieuwe 

initiatieven geeft dit regelmatig kansen om snel te acteren en in te spelen op direct ontstane 

behoeften. De afgelopen twee jaar is veel aandacht uitgegaan naar de werkprocessen, vooral in het 

kader van gepast gebruik en optimale tijdsindeling van regie behandelaren,  zonder dat dit het plezier 

van de medewerkers aantast. Dit was een intensief traject dat nu op orde is en vraagt om goed vinger 

aan de pols te houden. Daarnaast is er veel aandacht uitgegaan om de facturatieprocessen sneller te 

laten verlopen. Hier is in 2018 een stevige inhaalslag gemaakt en half 2019 zal dit op orde zijn. 

Verder optimalisering van de werkprocessen moet vooral tot stand komen middels een nieuw EPD. 

Sinds 2016 loopt Terwille deze route samen met De Hoop ggz maar heeft nog niet geleid tot realisatie 

van een nieuw en goed wekend EPD. De onderhandelingen en ontwikkelingen met de EPD leverancier 

zijn gaande en moet leiden tot een nieuw EPD per begin 2019. De meningen zijn verdeeld of dit EPD 

voldoet aan de verwachtingen zoals kenbaar gemaakt in het gezamenlijk programma van eisen. Begin 

2019 zal duidelijk zijn of dit EPD voldoet aan de verwachtingen van Terwille. Mocht dit niet zo zijn dan 

zal hier afscheid van worden genomen en zal Terwille in 2019 een EPD contracteren dat goed in de 

markt ligt (liefst samen met De Hoop ggz) en vooral ondersteunend is in het zorgproces van Terwille 

en haar bedrijfsvoering, wat de mogelijkheid geeft om de processen goed te managen en besturen. 

2.7 Klanten en Leveranciers 

Terwille kenmerkt zich door bijzondere bejegening naar haar cliënten. Terwille kent geen hopeloze 

cliënten en/of situaties. Hoe uitzichtloos ook iets kan lijken, er zijn altijd kansen en mogelijkheden tot 

verbeteringen. Terwille schuwt daarbij niet om de tweede, derde en als het moet de honderdste mijl 

te gaan. Daarbij staat de bejegening van gelijkwaardig centraal waarbij Terwille niet overneemt maar 

samen met cliënt de zorgroute om hem/haar heen creëert waarbij cliënt zelf de eigenaar blijft.  

Het betekent tevens dat Terwille zich focust op haar cliënten en geen brede doelgroep kent. Deze is 

helder en beperkt zich tot de verslaafde medemens en haar omgeving alsmede de vrouwen en mannen 

die vastzitten in prostitutie, seksuele uitbuiting en/of slachtoffer zijn van loverboys. De beperking van 

de doelgroep maakt dat de zorg en bejegening beter aansluit en meer specialistisch van aard is. Ook 

voor de komende jaren zal de focus vooral zijn in het aanscherpen van de Unique Selling Points en 

behandelinhoud alsmede verder ontwikkeling in de bejegening en vormen van eigen regie. 

 

Tevens rapporteert de GGZ sector de zorgresultaten. De basisset prestatie indicatoren is een aantal 

jaren doorontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren. Vervolgens heeft er een reductie plaatsgevonden 

van de basis- set naar een kern-set. Daarmee is de validiteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid 

van de indicatoren verbeterd. Middels de ROM gegevens wordt informatie gegeven over de 

zorgresultaten en zijn deze vergelijkbaar. Daarnaast ontstaan er online kiesvergelijkers waarbij cliënten 

hun ervaringen kunnen delen. Vanuit transparantie en ervaringen binnen de cliëntervaringsmetingen 
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(gemiddeld 8.3) aangaande de geboden hulp, worden cliënten actief benaderd om hun ervaringen 

online te delen.  

 

Leveranciers zijn ondersteunend aan het zorgproces. Een goede samenwerking met hen is essentieel 

voor het kunnen voeren van een goede bedrijfsvoering die voldoet aan wet- en regelgeving en 

professionele standaard. Bijzondere aandacht is daarbij voor zorg & veiligheid, certificering en borging 

van kwaliteit en aandacht voor privacy wetgeving. Ook heeft er een update plaatsgevonden wat 

betreft mobiliteit en zijn er leasecontracten aangegaan in 2018. Voor de komende jaren zal bijzondere 

aandacht uitgaan naar verduurzaming. Daarnaast is het uitwerken  van de aanbevelingen inzake  

verbetermaatregelen uit het tevredenheidsonderzoek van ketenpartners en  het vaststellen van de 

streefnormen jaarlijks  een actie die leidt tot verhoging van de bestaande kwaliteit van zorg en 

dienstverlening. 

 

2.7.1 Van Ketenzorg naar netwerkzorg 

'Zorg' is een containerbegrip geworden, met silo's, verschillende belangen en diverse 

organisatiestructuren. Het zorglandschap is echter aan het veranderen. Behandelingen vinden steeds 

meer in of dichtbij huis plaats.  

 

Terwille staat voor complete zorgtrajecten voor haar doelgroep en gelooft in zorg dichtbij. Dit betekent 

overigens niet dat Terwille alles zelf uitvoert. Zo heeft Terwille zelf geen klinieken en ook geen eigen 

werktrajecten of dagbestedingsafdelingen. Vanaf het ontstaan van Terwille is altijd de eerste vraag 

geweest die nog regelmatig wordt herhaald ‘Wat doen we niet en gebeurt al goed in Nederland?” Wat 

wel gebeurd is dat we deze goede zorg bereikbaar maken voor onze zorgroutes. Terwille ‘verwijst’ niet 

maar haalt die expertise ‘binnen’ en maakt de zorgroute compleet. Waar Terwille vanaf 2002 voorop 

liep binnen ketenzorg, is de focus al enkele jaren verlegd naar netwerkzorg. Dit betekent dat 

regelmatig samenwerkingen en allianties aan worden gegaan met strategische partners, die maken 

dat de zorgverlening completer en/of effectiever wordt. Dit betekent ook steeds vaker dat Terwille 

aansluit in een netwerk of bij een netwerkpartner om daar lokaal hun expertise in te zetten voor 

gezamenlijke cliënten. Deze ‘satellieten’ zullen steeds meer actief worden, naast de strategische 

poliklinieken verdeeld over het verzorgingsgebied van Terwille. 

 

Bijzondere aandacht zal de komende jaren uitgaan naar zinvolle arbeid voor onze doelgroep. Om 

terugval te voorkomen is het van belang dat er veilige huisvesting is, een gezond sociaal netwerk en 

zinvolle dag invulling. De eerste twee hebben de afgelopen 20 jaar veel aandacht gekregen binnen de 

zorg van Terwille. Goede en zinvolle dag invulling blijkt minder eenvoudig ingevuld te kunnen worden 

door dagbestedingsbedrijven. In 2017 heeft een experiment waarbij vrouwen uit de prostitutie in 

samenwerking met ondernemers geholpen aan een betaalde baan (Raam naar Baan project). Het 

positieve effect op zelfbeeld en herstel van deze cliënten was groot en maakt dat de komende jaren 

Terwille actief in zal zetten op netwerken binnen bedrijven en sociale ondernemers 
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2.8 Tot slot 

Aan het eind van deze beleidsnotitie kan niet anders dan worden geconcludeerd dat de zorgbranche, 

waarin Terwille actief is, sterk aan wijzigingen onderhevig is. Dat vraagt voortdurend scherpte ten 

aanzien van de mogelijke risico’s en kansen in de zorgverlening en bedrijfsvoering en de daaraan 

verbonden financiële consequenties. Het vraagt om een voortdurende alertheid en flexibiliteit waarbij 

mogelijk diverse bestaande plannen en werkwijzen moeten worden bijgesteld. Hierbij houdt Terwille 

voor ogen dat de instandhouding van de organisatie geen doel op zich is maar een middel om de 

verslaafde en/of niet in vrijheid levende medemens en diens omgeving te helpen naar herstel, 

tenslotte ... 

Terwille gelooft in vrijheid 


