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“IEDER MENS IS BESTEMD OM 
VRIJ TE ZIJN”
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GELOOF IN  

VRIJHEID



 OVER TERWILLE
TERWILLE BIEDT HULP EN ONDERSTEUNING AAN MENSEN DIE 

VASTZITTEN AAN VERSLAVING OF PROSTITUTIE. WE GELOVEN DAT IEDER 

MENS BESTEMD IS OM VRIJ TE ZIJN. IN DEZE FOLDER LEES JE MEER OVER 

ONZE ORGANISATIE, ONS ZORGAANBOD EN ONZE WERKWIJZE. 

WAT DOEN WE? VOOR WIE?

Terwille biedt deskundige routes naar herstel 

vanuit verbondenheid met mensen. We 

moedigen mensen aan blijvend gezond te 

leven. Omdat ieder mens uniek is, werken 

we zoveel mogelijk op maat en we durven 

buiten kaders te denken. De nadruk ligt altijd 

op zelfregie, we kijken samen met mensen 

naar wat zij nodig hebben om tot herstel te 

komen. De medewerkers van Terwille werken 

vanuit een christelijke identiteit.

Iedereen die hulp nodig heeft op het gebied 

van verslaving of prostitutie kan bij Terwille 

terecht, ongeacht sekse, religie, seksuele  

voorkeur of nationaliteit. Terwille helpt:

• Mensen met een verslaving aan alcohol, 

drugs, medicijnen, gokken, gamen, seks/

porno, internet, roken of eten.

• Vrouwen die uit de prostitutie willen 

stappen en slachtoffers van loverboys.

• Familieleden en vrienden van verslaafden.



HOE WERKEN WE?

We helpen mensen om te doen: wanneer 

mensen bij ons aankloppen, komen ze in 

actie om iets te veranderen. We zetten in op 

korte wachttijden en werken vanuit meerdere 

kleinschalige locaties. We zijn betrouwbaar en 

transparant: we zeggen wat we doen en doen 

wat we zeggen.

 

We helpen mensen om te durven: samen met 

anderen gaan we het avontuur aan. Eigen regie is 

voor ons een term met betekenis. We ondersteunen 

in de vraag: wat heeft iemand nodig om tot herstel 

te komen? Onze routes naar herstel worden 

ontwikkeld door professionals, maar ook door 

ervaringsdeskundigen die meewerken binnen onze 

organisatie. 

 

We helpen mensen om te dromen: wanneer 

mensen de moed vinden om te veranderen, 

ontstaat er ruimte voor de toekomst. 

Ieder leven is even waardevol. Vanuit onze 

christelijke identiteit benaderen we mensen 

gelijkwaardig, zonder oordeel of voorwaarden. 

We helpen mensen om door te zetten. We geloven 

in nieuwe kansen en geven mensen niet zomaar 

op. Dat betekent concreet dat we met mensen in 

contact proberen te blijven als ze voortijdig dreigen 

af te haken, maar we durven mensen ook los te 

laten wanneer dat in hun herstelproces past. 



 ZORGAANBOD 
IEDER MENS IS UNIEK. DAAROM BIEDEN WE VERSCHILLENDE ROUTES 

NAAR HERSTEL DIE WE OP MAAT MAKEN. HIERIN BETREKKEN WE OOK ZO 

VEEL MOGELIJK DE SOCIALE OMGEVING VAN DE HULPVRAGER.

ANONIEME HULP

Mensen kunnen anoniem chatten of bellen met 

Terwille voor hulp of advies. Ook is er anonieme 

online behandeling mogelijk. www.ask-terwille.nl

AMBULANTE HULPVERLENING

Ambulante behandeling bestaat uit individuele 

gesprekken of groepsbehandeling op een locatie 

van Terwille. De behandeling kan ook (deels) via 

e-hulp plaatsvinden. 

BEGELEIDING

Terwille biedt begeleiding bij zelfstandig of 

beschermd wonen. De begeleiding richt zich op 

acht leefgebieden: wonen, financiën, relaties, 

lichamelijke gezondheid, psychisch en praktisch 

functioneren, zingeving en dagbesteding.

HULPGEBIEDEN

• Alcohol

• Cannabis

• Eten

• Gamen

• Gokken

• Harddrugs

“BIJ TERWILLE WERD IK  

SERIEUS GENOMEN” - SAMUEL

• Medicijngebruik

• Prostitutie

• Loverboyproblematiek

• Roken

• Seks



(BESCHERMD) WONEN

Terwille biedt verschillende mogelijkheden van 

beschermd wonen tot zelfstandig wonen. Ook 

heeft Terwille leerhuizen voor vrouwen en de 

beschermde woonvorm de Spetse Hoeve. 

PARTNERS, OUDERS EN KINDEREN

Voor partners, ouders en kinderen van mensen 

met een verslaving zijn er bij Terwille speciale 

gespreksgroepen en ondersteuning.

PREVENTIE

Door de preventielessen (Doe reLEGS) 

worden jongeren op scholen en in kerken 

tijdig bewust gemaakt van hun keuzes op 

het gebied van middelengebruik of gedrag.

PERSPECTIEF+

Terwille heeft een uitstaptraject voor vrouwen die 

in de prostitutie werken. Naast veilige plekken, 

hulp en begeleiding. Ook biedt Terwille met het 

traject Van Raam naar Baan de mogelijkheid om 

een ander werk te vinden. 

JUSTITIETRAJECTEN

Terwille biedt behandeling en begeleiding aan 

mensen die te maken hebben met justitie, zowel 

in gevangenissen als daarbuiten. Daarnaast 

hebben we een eigen re-integratieplek, de 

Spetse Hoeve. 

OUTREACHEND

Onze professionals gaan gericht de straat op 

om mensen op een laagdrempelige manier 

hulp aan te bieden. We hebben projecten 

voor verschillende doelgroepen, zoals dak- 

en thuislozen, mensen in de prostitutie en 

Antilianen met een justitiele achtergrond. 



HET HART VAN TERWILLE

Terwille biedt hulp en ondersteuning aan 

mensen die vastzitten aan verslaving of 

prostitutie, met als doel hen te helpen naar een 

leven in vrijheid.

Onze visie op herstel kenmerkt zich door: 

• professionaliteit vanuit passie;

• vasthoudendheid;

• creativiteit;

• oprechte aandacht voor mensen. 

We geloven dat er voor iedereen hoop, herstel 

en een nieuw perspectief is.

MISSIE EN VISIE

“WE BENADEREN MENSEN ZONDER OORDEEL,  

VANUIT LIEFDE,RESPECT EN GELIJKWAARDIGHEID”

Terwille is in 1998 opgericht door 5 

bevlogen politieagenten die tijdens hun 

werk in het centrum van Groningen veel 

verslavingsproblematiek tegen kwamen.

Terwille is onderdeel van Concern de Hoop en 

is een erkende GGZ-instelling voor basis- en 

gespecialiseerde GGZ.

Naast een directeur-bestuurder en een 

managementteam, heeft Terwille ook een 

cliëntenraad die regelmatig vergadert, advies 

geeft en betrokken is bij beleid.

WE WILLEN JE GRAAG MEER VERTELLEN OVER WAAR WIJ VOOR STAAN: 

ONZE ORGANISATIE, MISSIE EN VISIE, EN ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT.

ORGANISATIE



MEER WETEN?  

GA NAAR  

WWW.TERWILLE.NL

Onze 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. 

Hopeloze gevallen bestaan niet, we geloven dat 

er voor iedereen herstel mogelijk is.  

Onze medewerkers werken vanuit een christelijke 

levensovertuiging. Samen geven we de identiteit 

van Terwille vorm. 

We willen uitdragen dat ieder mens even 

belangrijk is in Gods ogen en 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 zo nodig ook een honderdste mijl met 

mensen onderweg.



Amsterdam

VESTIGINGEN
Locatie Almere 
Makassarweg 80 
1335 HZ Almere-Buiten 
Tel. 050-3116226

Locatie Amsterdam
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
Tel. 050-3116226 

Locatie Den Helder     
Breewaterstraat 3                         
1781 GR Den Helder 
Tel. 0223-620 024

Locatie Enschede
Deurningerstraat 12
7514 BH Enschede
Tel. 053-432 7667

Locatie Groningen 
Koldingweg  3
9723 HL Groningen 
Tel. 050-311 6226

Locatie Groningen 
Davidstraat 29
9725 BP Groningen
Tel. 050-311 6226

Locatie Heerhugowaard 
Dreef 12 
1701 GP Heerhugowaard 
Tel. 0223-620024

Locatie Hoorn
Dampten 18 
1624 NR Hoorn
Tel. 050-3116226

Locatie Lelystad
De Meent 2
8224 BR Lelystad
Tel. 050-311 6226

Locatie Rijssen
De Hagen 37 - 9 
7461 LA Rijssen
Tel. 0548-514 111

Bedrijfsbureau Groningen 
Akerkhof 20
9711 JB Groningen
Tel. 050-311 6226

Postadres:  
Postbus 1497
9701 BL Groningen

KIJK OP WWW.TERWILLE.NL

MEER WETEN OVER TERWILLE?


