VNN biedt

perspectief
op een ander
leven
Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in om
verslaving te voorkomen. Wie verslavingszorg
nodig heeft, begeleiden we naar een leven
zonder, of met minder, verslavingsproblemen.

VNN biedt hulp aan mensen
door middel van:
• Preventie en interventie
• Poliklinische en klinische 		
behandeling
• Begeleid wonen
• Verslavingsreclassering
Verslaving gaat vaak gepaard met
psychische, relationele en financiële
problemen. VNN stelt een persoonlijk
zorgplan op voor een ieder die VNN
om hulp vraagt. In het individuele
zorgplan staat wat iemand precies
wil bereiken en wie of wat daar nog
meer voor nodig is.
Zelfregie als uitgangspunt
Zelfregie gaat over zelfbewustzijn
en zelfredzaamheid. Met alleen
afkicken is het probleem nog niet
weg. We sturen op zelfbewustzijn.
Want als je bewust bent van je
actieve k euzes, dan besef je ook dat jíj
verandering in beweging kan zetten.
We helpen mensen daarmee steeds
zelfstandiger te worden. Uiteindelijk is
het doel dat iemand weer zelfstandig
kan leven en wonen.

Betekenis geven aan levens
Wij vinden het belangrijk dat wát we
doen, zin heeft. Door bewust te werken,
dragen we bij aan het verbeteren van
het leven van mensen die wij helpen
en hun naasten. Wij maken oprecht
contact met mensen. Daarvoor gaan
we zonder oordeel en met een open
blik het gesprek aan.
VNN heeft 5 kernwaarden:
• Betrokken
• Steeds beter
• Beschikbaar
• Betrouwbaar
• Zichtbaar

Kunnen wij
jou helpen?
088-234 34 34
www.vnn.nl

De betekenis van VNN

De hulpvragen die VNN jaarlijks behandelt zijn divers

In Noord-Nederland hebben 80.000 mensen
problemen met verslavende middelen.
Dat zijn 1600 bussen.
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In 2020 boden wij hulp aan 9165 mensen

Financiering VNN in 2020

Ruim 900 medewerkers
staan klaar voor de
10.000 cliënten die
ons in een jaar
bezoeken.
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