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Een gezin op de weg naar herstel
Moeder Ingrid vertelt hoe de de oudercursus ‘Help! mijn
kind gebruikt!’ van VNN leidde naar hulp voor haar zoon
Mark (17) en haar gezin. GGZ-agoog Annabel Luppes
gaf deze cursus. Daar begon de weg naar herstel voor
Mark en het gezin 
>Lees meer

Wat is de kracht van de drugstestservice?
Bij VNN kunnen mensen hun uitgaansdrugs op kwaliteit
en kwantiteit laten testen. Bill de Smeth is een
medewerker van de drugstestservice. Hij vertelt wat er
nog meer gebeurt op zo’n testmoment en welke visie er
zit achter het aanbieden van deze service. 
>Lees meer

Video: Hoe help je kinderen van ouders
met een verslaving?
Marijke Limburg en Erna Zijlstra zijn KOV medewerkers
bij VNN. KOV staat voor 'kinderen van ouders met een
verslaving'. In deze video vertellen Marijke en Erna hoe
VNN deze doelgroep helpt. 
 
>Bekijk de video

''De opleiding tot verpleegkundig
specialist ggz gaf mij nieuwe energie''
Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Nynke Wiersma
deed de opleiding tot verpleegkundig specialist (GGZ-
VS). Een pittige opleiding. Nynke vertelt waarom ze
hierdoor juist haar liefde voor het vak hervond. 
>Lees meer

Burgemeester Schuiling bezoekt kliniek
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In oktober hebben de jongeren op de behandelafdeling
van de VNN kliniek Vossenloo bijzonder bezoek
ontvangen van burgemeester van Groningen Koen
Schuiling en stadsdichter Myron Hamming. Het bezoek
draaide om contact maken en ervaringen delen. 
>Lees meer

AGENDA 
 
>Oudercursus 'Help! Mijn kind gebruikt!' 
   10 januari 2022 
>Training 'Drugs van A tot Z' 
   1 maart 2022 
>Training 'Motiveren kun je leren' 
   12 mei 2022 
 
 

VACATURES
VNN zoekt: een Senior Salarisadministrateur, een Psychomotorisch Therapeut, een (financieel)
Data Analist, een Adviseur Zorgverkoop, een ANIOS, een Klachtenfunctionaris, een Manager
Optimaal Leven, Medewerkers Slaapdienst, Verpleegkundigen Slaapdienst, een Woonbegeleider,
een Sociotherapeut/verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist GGZ, Verslavingsartsen,
Psychiaters en GZ- en Klinisch psychologen. Ook komen we graag in contact met Basisartsen.  
> Lees meer 
 

 
MEER WETEN?

T 088 234 34 34, nieuwsbrief@vnn.nl of bezoek onze website vnn.nl
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