
 
 
REACTIES OP ONZE TRAININGEN 

 
 
Onze persoonlijke begeleiders zijn zeer enthousiast over de trainingen  
“Ze hebben meer inzicht in gebruikspatronen en kijken anders tegen verslaving aan. Vooral 
het onderdeel met de ervaringsdeskundigen wordt erg gewaardeerd”.  
HVO Querido heeft de Mainline trainingen ‘Complexe contacten’ en ‘Koffie & Contact’ standaard  
aan hun scholingsaanbod toegevoegd. 
Stefan Groenveld – Planner HVO Querido  
 
De workshop Krachtverhalen is een enorm waardevolle ervaring  
“Deze workshop draagt daadwerkelijk bij aan het herstel van cliënten. Onder leiding van  
de trainer komen diepe ervaringen naar boven. Ook zetten mensen hun hart open tijdens  
de workshop. Deelnemers ervaren waar hun echte passie en kracht ligt. Het zorgt weer  
voor verbinding met de ander, maar vooral voor verbinding met jezelf”.  

John Keunen – Regiohoofd RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 
 

Motiveren, in plaats van sanctioneren, is het sleutelwoord 
“Soms hebben mensen met een stevig alcohol verleden behoefte aan een zero tolerance-
beleid. We vroegen Mainline ons zorgprogramma te toetsen en waar nodig aan te vullen.  
Onze aanpak voldoet nu aan de actuele maatstaven van de verslavingszorg en sluit goed aan  
bij de praktijk. Hierdoor is ons beleid makkelijker en effectiever uit te voeren”.  

Chris Peters – medewerker Kwaliteit en Innovatie bij Metggz 
 
We brengen gezondheidsrisico’s van gebruik nu beter onder de aandacht	  
“Veel cliënten in onze voorzieningen gebruiken drugs of alcohol. Met sancties probeerden  
we het gebruik te beheersen. Maar in de praktijk werkte dat niet. Samen met Mainline 
ontwikkelden we een nieuwe visie op gebruik. De cliënt staat centraal, aansluitend bij ons 
motto ‘zijn wie je bent’. We gaan uit van iemands eigen keuzes en staan niet veroordelend 
tegenover gebruik. Hierdoor sluit de begeleiding beter aan bij de leefwereld van de cliënt  
en kunnen we gezondheidsrisico’s van gebruik beter onder de aandacht brengen”.  

Wilma van der West – regiohoofd RIBW Arnhem en Veluwevalle 

	  


