
 
 
 

Verslag verantwoording Kwaliteit 
 

Maatwerkondersteuning en Beschermd Wonen  

 
  



Inleiding 
 
 
Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van WMO decentraal bij gemeenten gelegd. Terwille 
heeft met de gemeente Groningen vanaf dat moment afspraken gemaakt en is een goede 
samenwerking gestart voor de inzet van WMO voor haar burgers.  
 
Dit rapport is een verantwoordingsdocument van Terwille aan de gemeente Groningen, specifiek over 
de kwaliteit. Het maakt onderdeel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen gemeente en 
zorgaanbieders om te komen tot professionalisering, efficiency en doelmatigheid van kwalitatieve  
zorg aan cliënten. Terwille zet hier zelf ook actief op. Dit verslag geeft weer met welke onderdelen 
Terwille inzet op kwaliteit, welke gelden binnen de gehele zorg van Terwille, waaronder dus ook 
Maatwerk ondersteuning en Beschermd Wonen. 
 
 

 
 
De heer E. de Vos 
Directeur-bestuurder Terwille verslavingszorg 
  



Kwaliteit Terwille 
 
Terwille is een ggz instelling voor verslavingszorg en biedt naast behandeling, begeleiding en vormen 
van (beschermd) wonen. Daarnaast heeft Terwille een uitstapprogramma voor prostituees en 
(geheime) opvanglocaties. Het management team van Terwille bestaat uit de directeur-bestuurder, 
manager primair proces en medisch eindverantwoordelijke. Het MT zet beleid uit en volgt de inzet van 
kwalitatieve zorg met haar teams.  
 
De volgende onderdelen maken algeheel onderdeel uit van het verhogen van de kwaliteit binnen 
Terwille.  
 
Kwaliteitsstatuut 
 
Per 1 januari 2017 heeft Terwille een kwaliteitsstatuut. Dit is een landelijk uniforme eis vanuit de 
behandelzorg welke een inzage geeft in de professionaliteit en verantwoordelijkheden binnen de 
behandelzorg. Het statuut is goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en is gepubliceerd op de website van Terwille: https://www.terwille.nl/informatie-voor-
clienten/kwaliteitsstatuut. 
 
Professioneel statuut 
 
Terwille heeft een professioneel statuut opgesteld, welke nauw verbonden is met het 
kwaliteitsstatuut. Het professioneel statuut geeft nadere kaders aan waarbinnen de zorg is 
georganiseerd. Het professioneel statuut van Terwille is desgewenst ter inzage opvraagbaar. 
 
HKZ 
 
Terwille is sinds lange tijd HKZ gecertificeerd en verbindt zich hiermee aan een uniforme en landelijk 
geldende normen. Door jaarlijks een interne (ter voorbereiding van de HKZ audit) audit en de externe 
audit te volgen, conformeert Terwille zich aan een scherpe toetsing van criteria en zet hiermee intern 
haar zorg elke keer voldoende en beter geborgd neer. Naast de onderdelen welke periodiek getoetst 
worden aan de normen, vindt er jaarlijks een directie beoordeling plaats.  
 
In deze periodieke beoordeling stelt de directeur-bestuurder van Terwille vast of dat wat hij, in 
samenspraak met medisch eindverantwoordelijke en manager primair proces,  voor de Terwille  heeft 
bedacht en ontwikkeld aan afspraken, regels, formats en dergelijke wel werkt. Oftewel: bereikt 
Terwille met het kwaliteitsmanagementsysteem de beoogde resultaten? De uitkomsten worden met 
de auditor besproken en meegenomen door de afdeling kwaliteit in de interne borging ervan middels 
verbetermaatregelen. 
 
VIM 
 
Binnen Terwille hanteert Terwille een actief beleid wat betreft melden incidenten. Daarmee worden 
meldingen door medewerkers gedaan in de breedste zin van het woord. In een periodiek overleg 
worden de meldingen intern besproken en van daaruit verbetermaatregelen getroffen welke de 
kwaliteit en veiligheid van zorg van medewerkers en cliënten raken en zo worden verbeterd en 
vastgelegd. 
 
  



Clientenraad 
 
De cliëntenraad van Terwille is een belangrijk orgaan als het gaat om kwaliteit van zorg. Jaarlijks komt 
de cliëntenraad gemiddeld 6 keer bijeen waarbij de directeur-bestuurder 3 keer het overleg bijwoont 
om ontwikkelingen te delen. Daarnaast worden interne kwaliteitsrapportages, denk aan cliënt 
tevredenheid, aan de cliëntenraad voorgelegd en kunnen ze verbetermaatregelen voorstellen aan de 
directie. De cliëntenraad wordt ook jaarlijks ge-audit door de HKZ en ook daarmee wordt de input van 
de cliëntenraad specifiek meegenomen in de interne kwaliteitscyclus.  
 
Klachten 
 
Terwille zet met haar zorg actief in goede communicatie tussen cliënt en haar medewerkers, teneinde 
een klacht te voorkomen. Terwille staat voor haar cliënten altijd open voor tips, suggesties of vragen. 
Mocht een voorval, van welke aard ook, uitmonden in een klacht, dan is Terwille aangesloten bij een 
landelijke organisatie. Formele klachten gaan intern altijd via de directeur-bestuurder en worden 
intern met de afdeling kwaliteit middels evaluaties en zo mogelijk verbeteracties bewaakt. 
 
Het beleid klachten is ook beschikbaar op de website van Terwille, https://www.terwille.nl/informatie-
voor-clienten/suggesties-en-klachten. Hier staat de landelijke organisatie vermeld, alsmede het 
klachtenreglement.  
 
In 2016 en tot op heden heeft Terwille geen officiële klachten ontvangen.  
 


