
NAZORG DETENTIE EN VERSLAVING

Wij, Intact herstel en zelfhulp, zijn een team van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen (dit zijn personen die zelf verslaafd 
zijn geweest of naasten van personen met een verslaving).

Wij vinden dat ieder mens een goede kans verdient. Dat je, ongeacht je achtergrond, steun verdient wanneer je met je 
herstel aan de slag wilt. Dat je met jezelf aan de slag moet wanneer je echte veranderingen wilt in je leven. Wij bieden 
onder andere onze hulp aan door middel van avonden met een zelfhulpgroep op verschillende locaties. Door de 
organisatie van zelfhulpgroepen en het aanbod van herstelcursussen wordt in nauwe samenwerking met Tactus 
Verslavingszorg een uniek gemeenschappelijk herstelsysteem aangeboden. 

Wij werken als een team van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen (allen zijn zelf verslaafd of naasten van een 
persoon met een verslaving) en weten hoe moeilijk het kan zijn om je leven clean en nuchter weer op te 
pakken. Wij bieden hulp en ondersteuning wanneer je door een verslaving in de problemen bent gekomen.

Ons doel is om te zorgen dat zowel de persoon met een verslaving als de naaste steun krijgt. Voor de 
personen met een verslaving om sterk te blijven en weer goed terug in de maatschappij te komen en op te 
bouwen wat eventueel is afgebroken. Voor de naaste om te leren om te gaan met personen met een 
verslaving en daarin een weg te vinden die voor de naaste leefbaar is; weer het vertrouwen te krijgen en 
los te laten wanneer nodig. 

Voor meer informatie bel je 088 382 28 80. Je kunt ook mailen naar info@intactzelfhulp.nl

SPORT EN ACTIVERING

Hierbij drie projecten van Stichting FC Twente, Scoren in de wijk waar je mogelijk aan kunt deelnemen. 
Interesse? Stuur een mailtje naar scorenindewijk@fctwente.nl

Scoren met Gezondheid       
Scoren met Gezondheid is een gezondheidsprogramma van 13 weken voor volwassenen, dat samen met het ROC 
van Twente in Enschede en Hengelo wordt uitgevoerd. In het gezondheidsprogramma wordt sport als middel ingezet 
om jou te activeren.

Supporter van Elkaar
Met het project Supporter van Elkaar wil de club gezinnen helpen, die een extra steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. De deelnemende gezinnen kunnen op een sportieve en leuke manier samen aan de slag gaan in een traject 
van 18 weken, 2 bijeenkomsten per week. Dat kan zijn bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk of 
sociale contacten. Het begint met de gezinnen eerst goed leren kennen, daarna volgt maatwerk per gezin om 
doelen te bereiken.

Turkse Tukkers aan Zet
In het project Turkse Tukkers aan Zet worden Turkse gezinnen zodanig geholpen om hun leefstijl aan te 
passen, zodat dat ze volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Elk gezin krijgt begeleiding van 
een Turkse coach, die goed geïntegreerd is in Nederland. Het begint met de gezinnen eerst goed te 
leren kennen, daarna volgt maatwerk per gezin om doelen te bereiken.

DAGBESTEDING EN WERK

Je wilt dolgraag aan de slag: jouw talenten en kwaliteiten gebruiken in een betaalde baan. Als (ex-) gedetineer-
de valt het niet mee om aan een betaalde baan te komen. 

Current Werkt helpt je om betaald werk te vinden bij invulling van je Penitentiair Programma of na het uitzitten van je 
gevangenisstraf. Dit doen wij door je al op te zoeken tijdens je detentie. We hebben al 200 succesvolle plaatsingen 
gedaan in het land!

Current Werkt heeft kantoren in Arnhem, Almelo, Rotterdam, Tilburg en binnenkort in Amsterdam.
Met jou praten we over jouw werkervaring, kwaliteiten en wensen. Waar ben je goed in? Wat wil je nog leren? 
Waar zou je willen werken? Hoeveel uur wil je werken? Samen met jou wordt er gewerkt aan het opstellen van 
een CV. Als er genoeg over jou bekend is, wordt er gezocht naar een werkgever in de omgeving of in jouw 
woonplaats, voor een betaalde job, uiteraard marktconform. Indien nodig biedt Current Werkt ook een 
opleiding. 

Belangrijk ook om te weten is dat wij naast specialisten ook diverse ervaringsdeskundigen in dienst 
hebben, die weten hoe het is om van nul alles te moeten opbouwen.
 
Veel van de banen, die wij aanbieden, zijn bij bedrijven in de bouw, schoonmaak, energiesector, 
installatie- en isolatietechniek. Voor een gesprek kun je ons bereiken via info@currentwerkt.nl of 
telefonisch via 085- 0702890.

CONTACT: CASEMANAGER DENIZ: D.SOGUT@DJI.MINJUS.NL      |     ILO-ER STEFAN: S.GIJBEN@DJI.MINJUS.NL

MENUKAART ENSCHEDE

INKOMEN, ONDERDAK, 
DAGBESTEDING EN ONDERSTEUNING

Inkomen
Wil je een uitkering, bijzondere bijstand ter overbrugging, eerste maand huur, waarborgsom of doorbetaling vaste lasten 
tijdens je detentie aanvragen? Neem contact op met de gemeente Enschede via 053-4717800 en vraag naar de 
Coördinator Nazorg Detentie.   
 
Onderdak
Meld je minimaal twee maanden voor jouw einddatum aan bij Humanitas onder Dak Twente via de website:
www.humanitasonderdak.nl . Zij hebben locaties in Enschede, Hengelo en Almelo. Het Leger des Heils is ook een 
mogelijkheid. Hiervoor moet je je dagelijks (telefonisch) melden met het verzoek om onderdak. Beide voorzieningen 
beschikken over zelfstandige studio’s voorzien van een douche, toilet en keuken. Het Leger des Heils is te bereiken 
via 06-21362522.
 
Dagbesteding
Instellingen als Leger des Heils, Tactory en Surplus hebben een dagbesteding, waarbij je naar eigen vermogen 
mee kunt doen. Werkzaamheden bestaan onder andere uit groenvoorziening, houtbewerking, fietsenwerk-
plaats, klussendienst en productie. 
 
Interesse in projecten via de gemeente Enschede? Je kan hiervoor contact opnemen met mevrouw 
A. Heres via 053-4817800.

Overige ondersteuning nodig? 
Samen met jou gaat een wijkteam op zoek naar een passende ondersteuning. Ambulante begelei-
ding is alleen mogelijk indien de gemeente Enschede een indicatie afgeeft. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met het wijkteam: info@wijkteamenschede.nl of 053-4817900.

LIFE GOALS ENSCHEDE

Life Goals Enschede is een coalitie tussen Sportaal, sportverenigingen en organisaties gericht 
op kwetsbare doelgroepen.De methodiek van de stichting Life Goals is gebaseerd op het 
activeren van deelnemers door middel van sport en bewegen.
   
Doelstelling
Hoofddoelstelling: Kwetsbare doelgroepen door middel van sport uit een sociaal 
isolement halen en houden.

Praktisch
Iedere woensdag draaien wij een Life Goals beweeggroep voor mannen en vrouwen:

Vrouwen: Twentehallen/Optisport, 08.45 – 09.45 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach
Mannen: Avanti Wilskracht, 10.30 – 11.30 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach

Deelname is de eerste maand gratis. Daarna vragen wij €10,- per maand. 

Contactgegevens
Jasper Agelink
Sportregisseur Sportaal
j.agelink@sportaal.nl

LIFECOACHING

WIJ BEGINNEN WAAR ANDEREN STOPPEN 

De cursus: hoe trek ik mijn leven uit het moeras?
Dat doen we in 14 weken. Lifecoaching richt zich op alles wat belangrijk is in jouw leven. Hoofdstukken zijn werk, 
geld, relaties, familie, gezondheid, geloof en zelfvertrouwen. Wij helpen jou bij het vinden van de juiste balans tussen 
deze hoofdstukken 

Wat leer je in deze cursus? 
Na 14 weken weet je wie je bent en wat je kan en wat jouw grootste talenten zijn. Onze coaches helpen jou 
daarna een plan te maken voor de toekomst. Met E-doing (computerlessen en lessen in de klas) bezorgen we 
jou een vliegende start in jouw stad 

Maak een afspraak met Herpak 
Het telefoonnummer is 0648380687 
Contactpersoon: Edu van Pieterson 
Mailen kan ook: info@herpak.nl

MENUKAART ENSCHEDE
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isolement halen en houden.

Praktisch
Iedere woensdag draaien wij een Life Goals beweeggroep voor mannen en vrouwen:

Vrouwen: Twentehallen/Optisport, 08.45 – 09.45 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach
Mannen: Avanti Wilskracht, 10.30 – 11.30 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach

Deelname is de eerste maand gratis. Daarna vragen wij €10,- per maand. 

Contactgegevens
Jasper Agelink
Sportregisseur Sportaal
j.agelink@sportaal.nl

LIFECOACHING

WIJ BEGINNEN WAAR ANDEREN STOPPEN 

De cursus: hoe trek ik mijn leven uit het moeras?
Dat doen we in 14 weken. Lifecoaching richt zich op alles wat belangrijk is in jouw leven. Hoofdstukken zijn werk, 
geld, relaties, familie, gezondheid, geloof en zelfvertrouwen. Wij helpen jou bij het vinden van de juiste balans tussen 
deze hoofdstukken 

Wat leer je in deze cursus? 
Na 14 weken weet je wie je bent en wat je kan en wat jouw grootste talenten zijn. Onze coaches helpen jou 
daarna een plan te maken voor de toekomst. Met E-doing (computerlessen en lessen in de klas) bezorgen we 
jou een vliegende start in jouw stad 

Maak een afspraak met Herpak 
Het telefoonnummer is 0648380687 
Contactpersoon: Edu van Pieterson 
Mailen kan ook: info@herpak.nl

MENUKAART ENSCHEDE

CONTACT: CASEMANAGER DENIZ: D.SOGUT@DJI.MINJUS.NL      |     ILO-ER STEFAN: S.GIJBEN@DJI.MINJUS.NL

INKOMEN, ONDERDAK, 
DAGBESTEDING EN ONDERSTEUNING

Inkomen
Wil je een uitkering, bijzondere bijstand ter overbrugging, eerste maand huur, waarborgsom of doorbetaling vaste lasten 
tijdens je detentie aanvragen? Neem contact op met de gemeente Enschede via 053-4717800 en vraag naar de 
Coördinator Nazorg Detentie.   
 
Onderdak
Meld je minimaal twee maanden voor jouw einddatum aan bij Humanitas onder Dak Twente via de website:
www.humanitasonderdak.nl . Zij hebben locaties in Enschede, Hengelo en Almelo. Het Leger des Heils is ook een 
mogelijkheid. Hiervoor moet je je dagelijks (telefonisch) melden met het verzoek om onderdak. Beide voorzieningen 
beschikken over zelfstandige studio’s voorzien van een douche, toilet en keuken. Het Leger des Heils is te bereiken 
via 06-21362522.
 
Dagbesteding
Instellingen als Leger des Heils, Tactory en Surplus hebben een dagbesteding, waarbij je naar eigen vermogen 
mee kunt doen. Werkzaamheden bestaan onder andere uit groenvoorziening, houtbewerking, fietsenwerk-
plaats, klussendienst en productie. 
 
Interesse in projecten via de gemeente Enschede? Je kan hiervoor contact opnemen met mevrouw 
A. Heres via 053-4817800.

Overige ondersteuning nodig? 
Samen met jou gaat een wijkteam op zoek naar een passende ondersteuning. Ambulante begelei-
ding is alleen mogelijk indien de gemeente Enschede een indicatie afgeeft. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met het wijkteam: info@wijkteamenschede.nl of 053-4817900.
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Meld je minimaal twee maanden voor jouw einddatum aan bij Humanitas onder Dak Twente via de website:
www.humanitasonderdak.nl . Zij hebben locaties in Enschede, Hengelo en Almelo. Het Leger des Heils is ook een 
mogelijkheid. Hiervoor moet je je dagelijks (telefonisch) melden met het verzoek om onderdak. Beide voorzieningen 
beschikken over zelfstandige studio’s voorzien van een douche, toilet en keuken. Het Leger des Heils is te bereiken 
via 06-21362522.
 
Dagbesteding
Instellingen als Leger des Heils, Tactory en Surplus hebben een dagbesteding, waarbij je naar eigen vermogen 
mee kunt doen. Werkzaamheden bestaan onder andere uit groenvoorziening, houtbewerking, fietsenwerk-
plaats, klussendienst en productie. 
 
Interesse in projecten via de gemeente Enschede? Je kan hiervoor contact opnemen met mevrouw 
A. Heres via 053-4817800.

Overige ondersteuning nodig? 
Samen met jou gaat een wijkteam op zoek naar een passende ondersteuning. Ambulante begelei-
ding is alleen mogelijk indien de gemeente Enschede een indicatie afgeeft. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met het wijkteam: info@wijkteamenschede.nl of 053-4817900.

LIFE GOALS ENSCHEDE

Life Goals Enschede is een coalitie tussen Sportaal, sportverenigingen en organisaties gericht 
op kwetsbare doelgroepen.De methodiek van de stichting Life Goals is gebaseerd op het 
activeren van deelnemers door middel van sport en bewegen.
   
Doelstelling
Hoofddoelstelling: Kwetsbare doelgroepen door middel van sport uit een sociaal 
isolement halen en houden.

Praktisch
Iedere woensdag draaien wij een Life Goals beweeggroep voor mannen en vrouwen:

Vrouwen: Twentehallen/Optisport, 08.45 – 09.45 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach
Mannen: Avanti Wilskracht, 10.30 – 11.30 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach

Deelname is de eerste maand gratis. Daarna vragen wij €10,- per maand. 

Contactgegevens
Jasper Agelink
Sportregisseur Sportaal
j.agelink@sportaal.nl

LIFECOACHING

WIJ BEGINNEN WAAR ANDEREN STOPPEN 

De cursus: hoe trek ik mijn leven uit het moeras?
Dat doen we in 14 weken. Lifecoaching richt zich op alles wat belangrijk is in jouw leven. Hoofdstukken zijn werk, 
geld, relaties, familie, gezondheid, geloof en zelfvertrouwen. Wij helpen jou bij het vinden van de juiste balans tussen 
deze hoofdstukken 

Wat leer je in deze cursus? 
Na 14 weken weet je wie je bent en wat je kan en wat jouw grootste talenten zijn. Onze coaches helpen jou 
daarna een plan te maken voor de toekomst. Met E-doing (computerlessen en lessen in de klas) bezorgen we 
jou een vliegende start in jouw stad 

Maak een afspraak met Herpak 
Het telefoonnummer is 0648380687 
Contactpersoon: Edu van Pieterson 
Mailen kan ook: info@herpak.nl

MENUKAART ENSCHEDE

CONTACT: CASEMANAGER DENIZ: D.SOGUT@DJI.MINJUS.NL      |     ILO-ER STEFAN: S.GIJBEN@DJI.MINJUS.NL
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daarna een plan te maken voor de toekomst. Met E-doing (computerlessen en lessen in de klas) bezorgen we 
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CONTACT: CASEMANAGER DENIZ: D.SOGUT@DJI.MINJUS.NL      |     ILO-ER STEFAN: S.GIJBEN@DJI.MINJUS.NL

INKOMEN, ONDERDAK, 
DAGBESTEDING EN ONDERSTEUNING

Inkomen
Wil je een uitkering, bijzondere bijstand ter overbrugging, eerste maand huur, waarborgsom of doorbetaling vaste lasten 
tijdens je detentie aanvragen? Neem contact op met de gemeente Enschede via 053-4717800 en vraag naar de 
Coördinator Nazorg Detentie.   
 
Onderdak
Meld je minimaal twee maanden voor jouw einddatum aan bij Humanitas onder Dak Twente via de website:
www.humanitasonderdak.nl . Zij hebben locaties in Enschede, Hengelo en Almelo. Het Leger des Heils is ook een 
mogelijkheid. Hiervoor moet je je dagelijks (telefonisch) melden met het verzoek om onderdak. Beide voorzieningen 
beschikken over zelfstandige studio’s voorzien van een douche, toilet en keuken. Het Leger des Heils is te bereiken 
via 06-21362522.
 
Dagbesteding
Instellingen als Leger des Heils, Tactory en Surplus hebben een dagbesteding, waarbij je naar eigen vermogen 
mee kunt doen. Werkzaamheden bestaan onder andere uit groenvoorziening, houtbewerking, fietsenwerk-
plaats, klussendienst en productie. 
 
Interesse in projecten via de gemeente Enschede? Je kan hiervoor contact opnemen met mevrouw 
A. Heres via 053-4817800.

Overige ondersteuning nodig? 
Samen met jou gaat een wijkteam op zoek naar een passende ondersteuning. Ambulante begelei-
ding is alleen mogelijk indien de gemeente Enschede een indicatie afgeeft. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met het wijkteam: info@wijkteamenschede.nl of 053-4817900.

LIFE GOALS ENSCHEDE

Life Goals Enschede is een coalitie tussen Sportaal, sportverenigingen en organisaties gericht 
op kwetsbare doelgroepen.De methodiek van de stichting Life Goals is gebaseerd op het 
activeren van deelnemers door middel van sport en bewegen.
   
Doelstelling
Hoofddoelstelling: Kwetsbare doelgroepen door middel van sport uit een sociaal 
isolement halen en houden.

Praktisch
Iedere woensdag draaien wij een Life Goals beweeggroep voor mannen en vrouwen:

Vrouwen: Twentehallen/Optisport, 08.45 – 09.45 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach
Mannen: Avanti Wilskracht, 10.30 – 11.30 uur, Joke Veldhuis is maatschappelijk sportcoach

Deelname is de eerste maand gratis. Daarna vragen wij €10,- per maand. 

Contactgegevens
Jasper Agelink
Sportregisseur Sportaal
j.agelink@sportaal.nl
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