
 

TEAMS BIJ TERWILLE 
 
 

TEAM REGIO NOORD 
 
Onder Team Regio Noord vallen Ambulant, Woonbegeleiding, Team Jeugd, Outreachend en 12 
Stappen/Minnesota. 
Team Regio Noord is een multidisciplinair team, bestaande uit GZ psychologen, 
verslavingsartsen, ervaringsdeskundigen, een psychiater, maatschappelijk werkers, 
vaktherapeuten en woonbegeleiders. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de verschillende 
vormen van zorg die hieronder staan beschreven. In dit team zijn meertalige collega's werkzaam; 
Roemeens, Spaans, Engels en Papiaments.  
Aanspreekpunt: Erik de Breij 
 
Ambulante verslavingszorg in Groningen: Dit kan zijn individuele behandeling zijn zowel in de 
specialistische ggz als in de basis ggz. Hierin wordt ook groepsbehandeling en/of E-hulp 
aangeboden. Ook in andere regio's wordt ambulant gewerkt, maar deze ambulante 
hulpverleners vallen onder hun eigen regioteam.  
 
Team Jeugd geeft onder de naam reLEGS workshops en trainingen aan jongeren op het 
voortgezet onderwijs en middelbare beroepsopleidingen. De basis van reLEGS wordt gevormd 
door de LEGS (Lichaam, Emotie, Geest en Sociaal). Het doel is om al deze gebieden in balans te 
brengen. Gezonde keuzes zijn belangrijk voor een gezonde (karakter)ontwikkeling en een 
gezonde nieuwe generatie. Onder reLEGS vallen ook ouderavonden en trainingen 
Vroegsignalering voor ouders, docenten, jongerenwerkers en andere opvoeders. 
 
12 Stappen/Minnesota is verantwoordelijk voor de dagbehandelingen die worden gegeven aan 
de Davidstraat in Groningen. Het Minnesotaprogramma is een driedaagse dagbehandeling op 
basis van 12 stappen. Het doel is een verslavingsvrij leven en leefstijlverandering. Het 
dagprogramma bestaat uit groepsgesprekken, persoonlijke opdrachten, creatieve therapie en 
trajecten op maat. 
 
Team outreachend bestaat uit hulpverleners die actief mensen opzoeken op verschillende 
plekken in de stad, zoals de daklozenopvang, de tippelzone of de straat. Onder dit team vallen 
verschillende projecten zoals Terplekke, Mien Stee en Drenta!  
 
Team woonbegeleiding bestaat uit ambulante woonbegeleiders die bij mensen thuis hulp en 
ondersteuning bieden op basis van 8 leefgebieden. Dit kan in iemands eigen woning zijn of in 
een woning van Terwille. Terwille heft in samenwerking met woningcorporaties in de stad 
Groningen verschillende mogelijkheden voor (gezamenlijk) begeleid wonen.  

 

 
 

https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-scholen/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/meerdaagse-groepsbehandeling/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-wmo/outreachende-zorg/terplekke/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-wmo/outreachende-zorg/terplekke/mien-stee/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-wmo/outreachende-zorg/drenta/


 

TEAM PERSPECTIEF+ 
 
Team Perspectief+ is een multidisciplinair team, bestaande uit GZ psychologen, 
verslavingsartsen, ervaringsdeskundigen, een psychiater, maatschappelijk werkers, 
vaktherapeuten, woonbegeleiders en op de woonlocaties werken we met inwonende 
beheerdersechtparen. In dit team zijn meertalige collega's werkzaam; Roemeens, Spaans, Engels 
en Papiaments.  
 
Team Perspectief+ biedt hulp en ondersteuning aan vrouwen die te maken hebben met 
prostitutie of slachtoffer zijn van een loverboy of van mensenhandel. Een belangrijk onderdeel 
van Perspectief+ is het uitstapprogramma met veilige plekken in Noord-Nederland, Overijssel, 
Frankrijk en de leerhuizen. Naast behandelaars en begeleiders zijn ook de inwonende 
hulpverleners van de veilige plekken onderdeel van dit team. Onder dit team valt ook het project 
Raam naar Baan, waarbij we samenwerken met ondernemers die de vrouwen een nieuwe 
werkkans willen bieden.  
Aanspreekpunt: Rachel Hut 
 
Ook team Perspectief+ heeft outreachende medewerkers die bestaan uit hulpverleners die 
actief mensen opzoeken op verschillende plekken in de stad, zoals de daklozenopvang, de 
tippelzone of de straat. Het team werkt vanuit de locatie Akerkhof. 

 
 

 
TEAM REGIO WEST, MIDDEN EN OOST 

 
Onder Team Regio West, Midden en Oost vallen Oost Nederland, Noord-Holland, Amsterdam 
en Midden Nederland. 
Team Regio West, Midden en Oost is een multidisciplinair team, bestaande uit GZ psychologen, 
verslavingsartsen, ervaringsdeskundigen, een psychiater, maatschappelijk werkers, 
vaktherapeuten en woonbegeleiders. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de verschillende 
vormen van zorg die hieronder staan beschreven. Dit team kan een beroep doen op de 
meertalige collega's uit andere teams.  
 
Aanspreekpunt: Tineke Heibrink 
 
Team Regio West, Midden en Oost werkt vanuit kleinschalige locaties in Lelystad, Almere, 
Amsterdam, Den Helder, Hoorn, Heerhugowaarden, Enschede en Rijssen en bedient een grote 
regio die zich uitstrekt over Flevoland, West-Veluwerand (Epe), West-Drenthe, West-Overijssel 
en heel regio Noord-Holland. Het team biedt ambulante verslavingsbehandeling en legt zo nodig 
huisbezoeken af. 
 

 
 

https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-wmo/outreachende-zorg/perspectief/
https://www.terwille.nl/zorgaanbod/beschermde-woonplekken/
http://www.raamnaarbaan.nl/
https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-wmo/outreachende-zorg/perspectief/


 

TEAM ROER (Forensische Zorg) 
 
Onder Team Roer vallen Spetse Hoeve, PI Zaanstad/Heerhugowaard en PI 
Leeuwarden/Veenhuizen. 
Team Roer is een multidisciplinair team, bestaande uit GZ psychologen, verslavingsartsen, 
ervaringsdeskundigen, een psychiater, maatschappelijk werkers, vaktherapeuten, 
woonbegeleiders en op de woonlocaties werken we met inwonende beheerdersechtparen. In dit 
team zijn meertalige collega's werkzaam; Roemeens, Spaans, Engels en Papiaments.  
Aanspreekpunt: Erik de Breij 
 
Team Spetse Hoeve is verantwoordelijk voor alle begeleiding op de Spetse Hoeve en de 
bewoners die daar wonen. Cliënten met een justitiële achtergrond werken onder een 
begeleidingsstructuur naar maximale zelfstandigheid. Vanuit positief contact wordt gekeken en 
gestuurd op gedrag naar steeds meer zelfregie. 
 
Ook biedt het team (behandel)zorg binnen de muren van de penitentiaire inrichtingen 
Heerhugowaard en Zaanstad. Daarnaast biedt het team (behandel)zorg binnen penitentiaire 
inrichtingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

