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Geachte heer, mevrouw, 

Aan uw raad is toegezegd dat u cijfers ontvangt over (het effect van) de 
uitstapprogramma's prostitutie van Terwille (LTA / nummer: 2017-205). 
Middels deze brief brengen wij u graag op de hoogte van deze cijfers. 

Perspectief + 
In de bijlage vindt u de verantwoording van Terwille van 2016. Deze 
verantwoording geeft (onder andere) inzicht in de aanpak van de uitstroom, 
de wijze waarop de zorg is georganiseerd en de algemene cijfers. 

Cijfers gemeente Groningen 
De volgende cijfers zijn in 2016 voor de gemeente Groningen van toepassing: 

In 2016 is met 50 vrouwen zorgcontact geweest. Dit contact heeft geleidt tot: 
44 vrouwen hebben de stap gemaakt uit de prostitutie 
6 vrouwen zijn afgehaakt na de intake 

Van de 44 vrouwen die de stap hebben gemaakt uit de prostitutie zijn 7 
geleidt naar externe instellingen en zijn 37 in het zorgtraject van Terwille 
opgenomen. 
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Afsluiting 
In deze brief hebt u kunnen lezen welke effecten de uitstapprogramma's 
prostitutie voor de gemeente Groningen heeft. Daarnaast is in de bijlage de 
verantwoording van de uitstapprogramma's van Terwille over 2016 
opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 
bitfgeineestjcen wethouders van Groningen, 

de burg 
Peter den 

de secretaris 
Peter Teesink 
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Inleiding 

In 2016 is er veel inzet en ontwikkelingen geweest in het uitstapprogramma Perspectief + van Terwille. 
Deze verantwoording over 2016 geeft daar graag openheid en een toelichting op vanuit de basis waar 
Terwille met het project Perspectief + voor staat. Ook in 2016 is er veel inzet geweest op gerichte zorg 
aan prostituees die willen uitstappen, wat vraagt om een investering in tijd en vasthoudendheid; een 
benadering die nodig is in het bereiken van prostituees en past bij de werkwijze van Terwille. Terwille 
is blij met de gelden die hiervoor vanuit de Regeling Uitstapprogramma's Prostituees van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid voor een periode van 4 jaar zijn neergezet. De uitwerking van 
langere periode van investeren en ontwikkelen maakt dit in de resultaten zichtbaar en geeft de 
mogelijkheid om het uitstapprogramma van Perspectief + verder vorm te geven. Het netwerk en delen 
van ervaringen en kennis met andere RUPS aanbieders in Nederland is hierin waardevol. 

Met deze (tussentijdse) verantwoording wil Terwille graag inzage aan Ministerie van Justitie en 
Veiligheid geven over verantwoording van de gelden bestemd voor project Perspectief+. Dit rapport 
geeft een beschrijving weer van hoe project Perspectief + vanaf 2014 loopt; het beschrijft de ingezette 
activiteiten in de fasen en werkwijze door onze medewerkers. Daarnaast is er een weergave van de 
resultaten in 2016 opgenomen en geeft de bijlage een financiële onderbouwing inclusief inzage in 
cofinanciering. 

Met vriendelijke groet, 

De heer E. de Vos 
Directeur-Bestuurder Terwille verslavingszorg 
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1 Terwille verslavingszorg 

Terwille biedt hulp aan de verslaafde medemens en diens omgeving, teneinde hen te helpen 
verslavingsvrij te leven, alsmede het bieden van hulp aan de medemens die uit de prostitutie wil 
stappen of slachtoffer is van loverboys. De hulp wordt geboden vanuit de vaste overtuiging dat elk 
mens bedoeld is om in vrijheid te leven. 

1.1 Visie Terwille 

Vanuit een christelijke levensovertuiging bieden wij transparante zorg, heldere zorgpaden, met 
vasthoudendheid en oprechte aandacht voor de medemens. We werken niet voor, maar samen met 
de cliënt, waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat en integrale zorg op maat geleverd wordt. 
De medewerker biedt hulp in verbondenheid en blijft zich ontwikkelen. Onze zorg kenmerkt zich door 
d(r)aadkracht en goede afstemming, zowel intern als extern. Kortom, Terwille staat voor de volgende 
5 D's: Duidelijk, Dienend, Doeltreffend, Deskundig en Dimensionaal. 

1.2 De 5 D's 

DUIDELIJK 
1. Christelijke identiteit 
2. Vasthoudende aanpak zonder hopeloze gevallen 
3. Transparante zorg naar een verslavingsvrij leven 

DIENEND 
1. Oprechte aandacht voor de medemens die lijdt 
2. Respectvol vanuit gelijkwaardigheid 
3. Niet voor, maar samen met de cliënt 

DOELTREFFEND 
1. Laagdrempelig zonder onnodige barrières 
2. Eén voordeur: Eén loket met snelle instroom (zowel intern als extern) 
3. Zorg op maat waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat 

DESKUNDIG 
1. Authentiek, invoegend, waarheid brengend in verbinding; (geestelijk verbonden, Gal 6:1-5) 
2. Kennis delend en verdiepend 
3. Zorgroutes richting zelfstandigheid 

DIMENSIONAAL 
1. D(r)aadkracht: spin in het web 
2. Goede afstemming met andere professionals 
3. Betrekken van gezinsleden, omgeving en kerken 
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2 Perspectief + 

2.1 Wat is Perspectief +? 

Het uitstapprogramma van Terwille heet Perspectief+. Dit programma biedt werkers uit de 
seksindustrie (vrijwillig of gedwongen werkzaam) of vrouwen die in aanmerking gekomen zijn met 
loverboys de mogelijkheid uit de prostitutie te stappen. Perspectief + is een maatschappelijk en op 
perspectief gericht programma, waarbij aandacht is voor psychosociale, psychiatrische en 
verslavingsproblematiek en de daarbij behorende maatschappelijke factoren. 

Perspectief+ bestaat uit een traject van +/- twee jaar waarin (voornamelijk) vrouwen werken aan 
(indien nodig) verslavingsvrij leven, traumaverwerking, vergroten van zelfbeeld en onafhankelijkheid. 
Het traject heeft als doel, voor vrouwen die willen uitstappen, om op verschillende levensgebieden 
verandering te brengen wat leidt tot een persoonlijk waardig bestaan. Hierbij valt te denken aan: 
zelfredzaamheid, sociaal netwerk, opleiding, werk, vrije tijdsbesteding en huisvesting. 

Doelgroep Perspectief + 

Perspectief+ is voor mannen/vrouwen vanaf 15 jaar oud die werkzaam zijn in de seksindustrie en 
werkzaam zijn in de provincies Groningen en Drenthe. Daarnaast behoren ook slachtoffers van 
loverboys tot de doelgroep. Voor deze beide doelgroepen worden aanmeldingen uit het hele land 
opgepakt. Wanneer iemand minderjarig is er afstemming met ouder(s) of voogd. Zeker wanneer er 
ook gebruik wordt gemaakt van het traject in Frankrijk. 

Fasering uitstapprogramma 

Het uitstapprogramma bestaat uit de volgende fasen: 
Contactfase; in deze fase wordt de doelgroep van Perspectief + bereikt. Dit kan niet anders 
dan door zelf contact te maken in hun eigen werkomgeving. Het vertrouwen moet opgebouwd 
worden door een relatie op te bouwen. Terwille wil dit bereiken door op regelmatige 
momenten de doelgroep te bezoeken en contact te leggen. In deze fase van het project ligt 
hier veel nadruk en investering op; 

Oriëntatiefase; in deze fase ligt de nadruk en aandacht op de relatie tussen de cliënt en de 
hulpverlener. Vragen, motivatie en behandelaanbod worden door de hulpverlener en cliënt 
hier in kaart gebracht; 
Uitvoeringsfase; in de uitvoeringsfase wordt de veiligheid en zorg ingezet waarover bij de 
oriëntatie is gesproken en helder is geworden; 
Nazorgfase; in deze fase is er aandacht voor een eigen plek in de maatschappij verwerven en 
is er aandacht voor terugvalpreventie. 
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2.2 De voorzieningen van Perspectief + 

2.2.1 Opvang Oost Groningen 

De opvang, en tevens crisiopvang/overbruggingsplek, te Oost Groningen biedt voor vrouwen de 
mogelijkheid om eerst tijdelijk opgevangen te worden in een veilige setting. Deze plek is anoniem. De 
focus tijdens de begeleiding hier ligt op acute uitstapzorg, overbrugging naar "Het gewone leven" of 
andere instellingen, is gericht op competenties en kracht. Een (vrouwelijke) arts van Terwille is hierbij 
aan de voorkant altijd betrokken. Waar nodig vindt er eerst behandeling, bijvoorbeeld detox, plaats 
voordat een vervolg start. 

2.2.2 Het Gewone Leven te Frankrijk 

De time-outvoorziening "Het Gewone Leven" in Frankrijk is een opvangmogelijkheid voor vrouwen 
afkomstig uit de prostitutie of lover boy circuit. De boerderij op geheime locatie in Frankrijk biedt 
vrouwen een time-out voor een periode van gemiddeld 3 maanden. Het betekent een periode van 
losmaking van het netwerk, waarbinnen ze door een afhankelijkheidsrelatie slachtoffer zijn van 
uitbuiting en mishandeling. Het 'gewone leven' is daarom een anonieme locatie, ligt afgelegen en 
biedt daardoor veiligheid. Het biedt de ruimte om weer zicht te krijgen op eigen doelen. Van daaruit 
kan een vrouw aansluitend een vervolgtraject van behandeling en begeleiding ingaan in Nederland. 
De focus tijdens de begeleiding ligt op een goede dag structuur, samenleven met anderen, deelnemen 
aan themabijeenkomsten en activiteiten ondernemen op het terrein (bijv. huishoudelijke klussen, 
maaltijden, ontspanning en creatieve activiteiten). 

2.2.3 Het Leerhuis 

Het Leerhuis is een woning waar twee vrouwen in een huis wonen met intensieve (woon)begeleiding. 
De ervaring leert dat alleen zijn in de beginfase m.n. 's nachts een probleem kan zijn. Ook hier wordt 
gewerkt aan zelfredzaamheid, sociaal netwerk, opleiding, werk, vrije tijdsbesteding en huisvesting. Er 
is dagelijkse begeleiding en altijd achtervang in begeleiding beschikbaar. 

In 2016 zijn er twee nieuwe leerhuizen, plaats voor 2 tot 3 vrouwen, in de regio opgezet waar vrouwen 
een verdere start kunnen maken in zelfstandigheid. De werkwijze is identiek aan het bestaande 
leerhuis te Groningen. In 2017 volgen er nieuwe mogelijkheden in de regio Drenthe. 

2.3 Overige informatie Perspectief + 

2.3.1 Duur 

Het verblijf bij de eerste opvang te Oost Groningen is kortdurend, maximaal 6 weken. Het verblijf bij 
Het Gewone Leven is 3 maanden. In het leerhuis kunnen vrouwen voor langere periode verblijven, 
gemiddeld een jaar, waarna een eigen woning betrokken kan worden. 
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: • 
2.3.2 Behandeling 

Het eerste deel van het verblijf in Oost Groningen en Frankrijk zijn bedoeld voor eerste veilige opvang, 
los te komen van het netwerk en te komen tot een vervolg plan. Bij terugkeer in Nederland kan iemand 
tijdelijk in Oost Groningen verblijven, gaan wonen in het leerhuis of begeleid zelfstandig gaan wonen. 
Er zijn ook intensievere woonvormen met meer begeleiding mogelijk. Wonen, zelfredzaamheid, 
sociaal netwerk, opleiding, werk en vrije tijdsbesteding zijn de eerste doelen waar aan gewerkt wordt. 
Behandeling voor PTSS of andere problematiek wordt (bij voorkeur niet in de eerste drie tot zes 
maanden) na de eerste fase extramuraal opgestart. In geval van PTSS is het van belang om enige 
veiligheid en stabiliteit op te bouwen omdat de therapie vaak als belastend wordt ervaren. 

2.3.3 Financiering 

Bij de intake in het begin, waar ook een arts betrokken is en er behandeling zal volgen, zal een 
verwijzing van de huisarts. Bureau Jeugdzorg of Justitie gevraagd worden. Hierin moet duidelijk 
beschreven zijn dat de verwijzing gericht is aan Terwille en om welke zorg het gaat (basis GGZ of 
gespecialiseerde GGZ). Voor een minderjarige kan dit overigens ook middels jeugdzorggelden. Een 
vrouw met een B9-status kan tevens aanspraak maken op de zorg. Daar waar er geen financiering is, 
maar wel noodzaak tot uitstappen, fungeren de RUPS gelden als vangnet. Terwille heeft afspraken 
met de centrumgemeente Groningen en in Drenthe als het gaat om vormen van (beschermd) wonen 
en WMO. 

2.3.4 Aanmelding 

Een cliënt meldt zich (door het outreachende contact, zelfstandig, via politie of een instelling) aan 
door contact op te nemen met Terwille of een outreachende werker. Er wordt veelal direct diagnostiek 
ingezet om te beoordelen wat de passende behandelroute moet worden binnen Perspectief + 
uitstapproject. Zo mogelijk worden diagnostische gegevens en overdrachtsverslagen vanuit eerdere 
hulpverlening opgevraagd. Het behandeladvies en passend vervolg wordt hierna teruggekoppeld met 
cliënt en eventueel betrokken instelling. 

2.3.5 Contact onderhouden met verwijzer 

De verwijzende instelling kan betrokken blijven door contact te onderhouden met de behandelaar en 
begeleider van Terwille tijdens de periode van verblijf. Op deze manier volgt de verwijzer de cliënt en 
kan deze betrokken zijn in het meedenken voor een vervolgtraject. Terwille geeft zelf ook en 
terugkoppeling aan de huisarts in geval van behandeling in de gespecialiseerde ggz. 
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3 Activiteiten en inzet door team Perspectief + 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke activiteiten Terwille met Perspectief + inzet. Er is veel 
geïnvesteerd in activiteiten in de contactfase. Ook is er een beschrijving opgenomen met welke 
externe instanties er contact is om het project vorm te kunnen geven. 

3.1 Act iv i tei ten Perspectief + in contactfase 

3.1.1 Gemeente Groningen 

Elke week gaan medewerkers van team Perspectief + de straat op in het gebied van de raamprostitutie 
om contact te maken met de doelgroep. Medewerkers van het team spreken Nederlands, Engels, 
Spaans, Roemeens of Papiamento. 

Met de gemeente Groningen heeft Terwille intensief contact over (straat)prostitutie. In 2016 heeft de 
gemeente het stadsdeel A-kwartier vrijgemaakt van de 57 aanwezige ramen. De gemeente heeft 
Terwille gevraagd hierin een rol te spelen in de opvang van de vrouwen. Terwille maakt contact met 
de vrouwen en biedt hen het uitstapprogramma aan. Ook neemt Terwille deel aan het straat 
prostitutie project (zie paragraaf 3.1.3). 

3.1.2 Bezoeken van clubs in provincie Groningen en Drenthe 

Het is in de provincie Drenthe en ook Groningen onduidelijk waar de sekswerkers zich precies 
bevinden. Terwille is gestart met contact maken met de clubs waar (mogelijk) sekswerkers zijn. 
Terwille heeft in 2016 een verdere ontwikkeling neergezet met het bezoeken van clubs in de regio. 
Gemiddeld worden er de ene week l x en de andere week 2 x gericht verschillende clubs bezocht door 
medewerkers. Het doel ervan is contact met de doelgroep maken op dienstverlenende manier en 
aanbiden/creëren van de mogelijkheid voor uitstappen. Terwille doet dit momenteel bij de sexclubs 
in de vorm van aanbod Prostitutie Maatschappelijk werk. Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: 
regelgeving prostitutie, belasting, vergunning, taal, zorgverzekering, wonen etc. De contacten 
hierover zijn positief en clubeigenaren staan hier in de regel open voor. Doelstelling is om ook hier 
cliënten te bereiken die kunnen kiezen in deelname aan het uitstapprogramma. 
In de praktijk bleek veelal eerst dat vrouwen 'pas' praten met een medewerker van Terwille als hun 
baas toestemming geeft. Op dit moment heeft het bezoeken van clubs met het aanbieden van 
Prostitutie Maatschappelijk Werk een plek gevonden. De behoefte van vrouwen ligt veelal op het 
terrein van financiën en mogelijkheid tot ander werk. Er is in 2016 een groeiende samenwerking 
verder ontwikkeld met GGD, politie en veiligheidshuis Drenthe. 

3.1.3 Deelname SPP project 

Terwille neemt deel binnen het team SPP in Groningen, straatprostitutie geïnitieerd vanuit Leger des 
Heils. Elke werkdag zijn er medewerkers van dit team op straat van 20.00 - 2.00 uur om contact te 
maken met de doelgroep. Hier is een medewerker van team Perspectief + bij aangesloten en zij zoekt 
wekelijks de doelgroep op. Immers, om de prostituees te bereiken in de contactfase, is het belangrijk 
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om ze op te zoeken in hun eigen leefomgeving. Vertrouwen moet gewonnen worden door relaties op 
te bouwen; het vertrouwen in mensen is bij vele van de prostituees helemaal weg. 

3.2 Externe contacten 

Om het werk van Perspectief + te doen, is samenwerking vereist met andere partijen. Met deze 
instanties werkt Terwille intensief samen voor Perspectief +: Veiligheidshuis Groningen, Gemeente 
Groningen, MJD, Politie Groningen en Drenthe, Leger des Heils, Werk Pro, VNN en GGD. Daarnaast 
participeert Terwille in netwerkbijeenkomsten Kernteam mensenhandel Groningen en overleggen in 
het kader van (opzet) Prostitutie Maatschappelijk Werk waar MJD, GGD en Politie betrokken zijn. 
Samen met deze partners is Terwille actief betrokken in het ontwikkelen van nieuw prostitutiebeleid 
binnen de gemeente Groningen. 

Verder anticipeert Terwille op de te verwachten uitstroom van prostituees (fasen na de contactfase) 
en dan ligt de vraag voor re-integratie van vrouwen voor werk, opleiding of dagbesteding er op 
termijn. Hiervoor heeft Terwille samenwerking gezocht met Fier Friesland en zijn er ook gesprekken 
met gemeente Groningen, Assen en een aantal re-integratie aanbieders en coaches. In 2016 is er 
tevens een innovatief project ontwikkeld: Van Raam naar Baan. 

3.3 Innovatie toegevoegd: Van Raam naar Baan 

In 2016 is Terwille gestart met een innovatief project 'Van Raam naar Baan'. Vanuit een samenwerking 
met de gemeente Groningen is er ingestoken op arbeid, als onderdeel van herstel en het bieden van 
een waardig en passend (nieuw leven). Vrouwen zijn immers veelal financieel afhankelijk van de 
verdiensten in de prostitutie en daarmee is zicht op ander inkomen een vereiste voor het uitstappen 
uit het werk als de sekswerker. Vanuit de oproep tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, zet 
Terwille hier actief in op werkgevers, ondernemers en jobcoaches. Hiertoe is Terwille actief in gesprek 
met werkgevers, jobcoaches, MKB Noord Nederland en de gemeente Groningen. 

Met 'Van Raam naar Baan' wordt een omgeving gecreëerd waar werkgevers, opleidingen/scholen en 
gemeenten elkaar vinden, juist vanuit bestaande netwerken. Met als doel dat er goede toeleidingen 
bestaan naar betaald werk en of zinvolle dagbesteding of opleiding. Meer informatie is zichtbaar op: 
https://www.raamnaarbaan.nl/ 
Tot nu toe zijn 6 vrouwen uit de prostitutie en elders passend aan het werk, en met succes! Terwille 
houdt hier nauw contact als het gaat om begeleiding en vragen. Daarnaast zijn er inmiddels 44 
vrouwen in proces om tot matching te komen. Werkgevers reageren positief op dit initiatief. Ook dit 
project vraagt om goede sturing en tijd om hierin te investeren. Het is maatwerk voor elke vrouw. 
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3.4 RUPS dagen 2016 

Terwille neemt actief deel aan de landelijke Rups bijeenkomsten waar ervaringen en expertise met 
andere organisaties gedeeld worden. Dit is van grote toegevoegde waarde en geeft Terwille goede 
inzichten in het werk met Perspectief + . In oktober 2016 is Terwille gastheer/vrouw voor de landelijke 
bijeenkomst geweest. Daarnaast wordt de drempel tot contact met andere aanbieders, naast de Rups 
dagen, door het jaar heen aanzienlijk verlaagd en vindt er overleg tussendoor plaats. 

3.4.1 Rups Flevoland 

Vanuit de ontmoetingen op de landelijke Rups dagen is naar voren gekomen dat er geen 
uitstapprogramma beschikbaar is in de provincie Flevoland. In 2016 zijn er verkenningen gedaan, 
vanuit signalen en casussen in deze regio, dat de wens er ligt om ook hier het uitstamp project te 
kunnen aanbieden. Dat heeft geleid tot een samenwerking tussen Terwille en Scharlaken koord te 
Amsterdam om dit gezamenlijk in deze provincie te gaan ontwikkelingen. Dit zal in 2017 verder als 
plan en inzet, in samenwerking met Ministerie Veiligheid & Justitie, gemeenten Almere en Lelystad, 
gedaan worden. 
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4 Resultaten Perspectief + 2016 

Onderstaande tabel geeft weer wat de cijfers zijn in 2016 in elke fase. Niet elke vrouw stroomt door 
elke fase, het is ook veelal voorkomend dat een vrouw in een bepaalde fase elders geplaatst wordt 
en/of extern wordt overgedragen om diverse redenen. 

FASE uitstap traject Hoeveel cliënten interventies 
Contactfase In totaal 168 Behoefte aan luisterend 

oor 
Centraal: Werken aan Instroom vanuit: 
vertrouwensband Prostitutie 

Clubs Groningen en Maatschappelijk Werk 
Activiteiten: Drenthe (91) (m.n. clubs) 
1. Benaderen eigenaren van clubs 
2. Bezoek straat stad Groningen externe organisatie Informatie over 
3. Bezoek clubs regio (19) uitstappen (m.n. ramen 
Groningen/Drenthe Groningen) 
4. Hulp bij praktische zaken eigen initiatief (14) 
5. Bemiddelen Nederlandse les 

ramen stad 
Resultaat: Er is een Groningen (27) 
vertrouwensband 

overig/onbekend 
(17) 

Oriëntatiefase In totaal 83 Informatie over 
begeleiding en ander 

Centraal: Toeleiden naar intake Instroom vanuit: werk (m.n. clubs) 
clubs Groningen en 

Activiteiten: Drenthe (33) Info over behandelzorg 
1. Vertrouwensband verder externe organisatie en wens voor een veilige 
verstevigen (18) plek of time-out (m.n 
2. Informatie verstrekken eigen initiatief (14) extern en eigen initiatief) 
3. Individuele mogelijkheden ramen stad 
onderzoeken, toewerken naar Groningen (2) Informatie over aanbod 
intake overig/onbekend uitstappen (m.n. overig) 
4. Met vrouw naar (16) 
uitzendbureau/sociale 
dienst/Nederlandse taal 
(uitvoerend) 
5. Nederlandse taal ondersteunen 
6. Praktische ondersteuning 

Resultaat: Intake kan starten 
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Verantwoording 2016 Perspectief + 

TER\X/ILLE 

Uitvoeringsfase In totaal 50 Opvang Oost 
Groningen 

Centraal: Intake en uitvoeren oersoonliik Instroom vanuit: 
plan externe Time-out 

organisatie (17 voorziening 
Activiteiten: extern) Frankrijk 
1. Plaatsing HGL clubs Groningen 
2. Stabilisatie Frankrijk en Drenthe (6) Behandeltraject 
3. Persoonlijk plan opstellen en uitvoeren Ramen 
4. Zoeken werk/starten vrijwilligerswerk Groningen (3) Ander werk 
5. Opleiding is passend of wordt toegevoegd Eigen initiatief 
6. Begeleiden bij instanties (12) Leer huis en 
7. Plaatsing Leerhuis Overig/onbekend doorstroomhuizen 
8. Begeleiding zelfstandig wonen (12) 
9. Begeleiding systeem/netwerk 
10. Terugvalpreventieplan is gereed 

44 vrouwen zijn 
Resultaat: Client is klaar voor nazorgfase opgenomen bij project 
zelfredzaamheid Raam naar Baan (deel is 

onderdeel van deze 50 
vrouwen) 

Nazorgfase In totaal 8 
Behandeling is in 

Centraal: Zelfstandigheid en Allen vanuit fase 3 afronding 
zelfredzaamheid verstevigen 

Begeleiding wordt 
Activiteiten: afgeschaald 
1. Zelfstandig (begeleid) wonen 
2. Terugvalpreventieplan is gereed en Terugval preventie 
bekend plan is actueel 
3. Crisisplan is bekend 

Resultaat: Vrouw is zelfredzaam en niet of 
stabiel afhankelijk van Terwille. Er is geen 
werk meer in de prostitutie, netwerk is 
verbroken 
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