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FIVE DAYS INSIDE BIJ GEZINSKLINIEK DE
BORCH
Five Days Inside heeft onlangs opnames gemaakt in De
Borch in Groningen, de enige kliniek in Nederland waar
ouders met een verslaving met hun kinderen terecht
kunnen. De vooral jonge moeders leren om voortaan
verder te leven zonder verslaving. Natasja Froger geniet
van de vrolijke peuters en baby's en luistert naar de
verhalen van de moeders.  
> Lees meer

"HET IS NET OF HET OPGEKLAARD IS IN
DE LUCHT"

Marijet vertelt wanneer ze begon met blowen, wat het
betekende en hoe ze haar leven hervond.  

>Bekijk de video

GEZOCHT: EEN STEVIGE EN
ENTHOUSIASTE DIRECTEUR
BEDRIJFSVOERING & ZORGVERKOOP 
Heb jij een stevige strategische visie op het
zorglandschap, een neus voor relevante kansen en
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en
weet je die helder en daadkrachtig te vertalen naar het
organisatiebeleid? Dan nodigen we je graag uit voor een
goed gesprek. 
> Lees meer

"MIJN PARTNER ZIET MIJ EN DE
KINDEREN NIET MEER STAAN"
Verslaving is moeilijk uit te leggen. Dat geldt voor
mensen met een verslaving zelf maar ook voor veel
naasten die niet begrijpen hoe iets je zó in beslag kan
nemen. Daarom is in opdracht van dr. Eric Blaauw, lector
Verslavingskunde, een animatie gemaakt voor de
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partners (naasten) van mensen met een verslaving. 
> Lees meer

KIJKTIP! WEBINAR 'ROOKVRIJ ZONDER
GEDOE' 
Hoe moet je een rookvrijbeleid opzetten? Hoe creëer je
draagvlak onder medewerkers en bezoekers? In de
webinar gaan verslavingsarts Robert van de Graaf van
VNN en Frits Mostert van het MCL (Medisch Centrum
Leeuwarden) in op hoé om te gaan met de beren op de
weg naar een rookvrije organisatie.  
> Lees meer

"MIJN MOEDERS VERSLAVING IS
STERKER DAN ALLES"
Ook als je al volwassen bent kun je nog flink worstelen
met de verslaving van je vader of moeder. Speciaal voor
deze naasten heeft VNN een gespreksgroep. In de
gespreksgroep is aandacht voor contact met lotgenoten
en manieren om met de verslaving om te gaan
(motiveren, grenzen stellen). Susan: “Mensen uit je
eigen omgeving oordelen snel. Of ze geven
goedbedoelde adviezen, die in de praktijk niet werken".  
> Lees meer

AGENDA 
 
> Cursus Het gebruik van een ander zat 
   11 maart 2020 
> Training Motiveren kun je leren 
   26 maart 2020 
> Webinar over gamen 
   23 april 
 

VACATURES
VNN zoekt op dit moment onder andere een Directeur Bedrijfsvoering & Zorgverkoop,
Businesscontroller, Systeemnetwerkbeheerder ICT, Verpleegkundige en een
Psycholoog/Orthopedagoog. Verslavingsartsen, Psychiaters en GZ-psychologen zijn ook welkom.
Ook komen we graag in contact met Basisartsen.  
> Lees meer 
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MEER WETEN?

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

Copyright © 2020 VNN Alle rechten voorbehouden. 
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