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Voorwoord

Als je wilt leren geef dan les (Cicero)
Het belangrijkste onderdeel van het unieke aanbod van de Hoofdzaak is de inzet van zelfopgeleide ervaringsdeskundige vrijwilligers. Hiervoor heeft sinds jaar en dag de Hoofdzaak veel ervaring en kennis in huis. In 2018
heeft de Hoofdzaak geïnvesteerd in deze basis en is extra menskracht ingezet om op zowel de inhoudelijke gebied
(de uitbreiding van het aanbod passend bij de vragen van gemeenten) als op de organisatorische kant (welke
training waar en wanneer door wie) een verbeterslag gemaakt. Nieuwe modules (onder andere ‘Reflecteren’) zijn
ontwikkeld en de procedure van aanmelden en planning is verbeterd. Hiermee krijgt de leerweg ervaringsdeskundigheid een steeds meer professionelere vorm en inhoud.
Financiën
Financieel klimt de Hoofdzaak uit het dal waar het in
2016 belandde door bestuurlijke crisis. De Hoofdzaak
heeft in 2018 een positief financieel resultaat geboekt.
Het substantiële negatieve eigen vermogen is fors
gereduceerd en wanneer deze lijn wordt doorgezet biedt
dit een positief beeld voor de toekomst. Totaal ontving
de Hoofdzaak in 2018 rond de 935.000 aan subsidies
en maakte 973.000 aan kosten. Aangezien een aantal
meerjarensubsidies vanuit 2017 doorliepen en vanuit
bestemmingsfondsen vrijvielen was het resultaat overall
positief en kon het negatieve vermogen van -85.000
werd teruggebracht naar -25.000. Voor een nadere
toelichting verwijs ik graag naar de jaarrekening 2018.
Organisatie
In 2018 heeft de Hoofdzaak verdere stappen gezet om
de interne organisatie met de groei in projecten per regio
mee te laten lopen. Dat houdt in dat de administratieve
processen zodanig zijn opgezet dat per regio beter
gestuurd en verantwoord kan worden op de resultaten.
De Hoofdzaak in de regio in vogelvlucht
In Noord-Kennemerland is de Hoofdzaak gestart met de
voorbereidingen van een team van jongeren Ervaringsdeskundigen. Hiervoor is de projectleider aangesteld
en is gestart met de werving en opleiding van jongeren.

Bart Smith

directeur/bestuurder
opdracht van Incluzio aan in Hollands Kroon. De clientondersteuning werd in 2018 gewaardeerd met een 8.3
In West-Friesland zijn we gestart met het ZONmwproject in Enkhuizen waar ervaringsdeskundigen samen
met welzijnswerk op bezoek gaan bij zorgwekkende
zorgmijders.
Voor meer informatie over de regio’s verwijs ik naar het
beeld per regio in dit jaarverslag

In Zaanstad heeft de Hoofdzaak het Zaans Praatcafé
in haar stichting opgenomen. De activiteiten kunnen
hierdoor worden voortgezet en de Hoofdzaak zorgt voor
de nodige ondersteuning.

Voorlichting en Advies
Op de locaties van De Hoofdzaak is informatie te vinden
over diverse patiëntenorganisaties over lotgenotencontacten, zelfhulpgroepen, cursussen en dergelijke.
Mensen komen langs, bellen op of stellen vragen via de
e-mail.

In de regio de Kop van Noord-Holland biedt de Hoofdzaak
met veel succes onafhankelijke cliëntondersteuning in

RCO De Hoofdzaak informeerde haar netwerk en haar
doelgroepen via de website.
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Ook zijn er diverse voorlichtingsactiviteiten geweest
op scholen en voor algemeen publiek, met name om ook
de negatieve beeldvorming over psychische problemen
(stigmatisering) tegen te gaan waarbij ervaringsdeskundige voorlichters worden ingezet.

Samenwerking:
In 2018 is de samenwerking met de Herstelwerkplaatsen
van GGZ NHN nader onderzocht en is de Hoofdzaak
aangesloten bij initiatieven voor de ontwikkelingen van
herstelwerkplaatsen in zowel Schagen als Purmerend.

Ondersteuning Cliëntenraden
RCO De Hoofdzaak biedt ondersteuning aan cliëntenraden van GGZ-NHN en van DNO Doen door middel
van coach ondersteuners. Bij wet zijn zorginstellingen
verplicht cliëntenraden in te stellen. Deze raden brengen
advies uit over gevoerd en in te voeren beleid van deze
zorginstellingen. Coach,/ondersteuners ondersteunen
de cliëntenraden en hun leden hierbij, teneinde het
cliëntperspectief in het beleid goed tot zijn recht te
laten komen. Het aantal uren ondersteuning is in 2018
uitgebreid onder andere door het ondersteunen van de
themagroep familie en de fusie met Triversum.

De samenwerking met GGZ Noord Holland Noord,
Leviaan, Reakt, de sociale wijkteams, de Baanbreker, de
GGD en Wonen en Welzijn kreeg ook in 2018 steeds
meer gestalte.

Crisiskaart
In 2018 heeft de Hoofdzaak voor .. mensen een crisiskaart opgesteld in het kader van de aanpak van mensen
met verward gedrag dankzij subsidies van ZONmw zoals
de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Zaanstad.

De Hoofdzaak heeft in 2018 met een toenemend aantal
gemeenten, waarmee nog geen samenwerking is,
gesprekken gevoerd om het aanbod van de Hoofdzaak
voor de burgers uit die gemeenten beschikbaar te stellen.
We hebben ook in 2018 weer veel geleerd, lessen die we
meenemen naar 2019.

Bart Smith
directeur/bestuurder
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Beeld van De Hoofdzaak in 2018
RCO De Hoofdzaak is dé regionale cliënten belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid in de regio’s Noord-Kennemerland, Zaanstreek Waterland, De Kop.
De Hoofdzaak richt zich op participatie en belangenbehartiging van mensen met (ernstige) psychiatrische
klachten en/of verslavingsproblematiek en het versterken
van hun positie binnen de zorg en binnen de samenleving,
een en ander in de ruimste zin des woords en West-Friesland.
Bestuur
RCO De Hoofdzaak heeft een directeur/bestuurder Bart
Smith en de Raad van Toezicht onder voorzitterschap
van Wim van Veen.
Strategie
De Hoofdzaak heeft zich ten doel gesteld meer te gaan
ondernemen met ervaringsdeskundigheid en zich
duidelijk te positioneren als belangenorganisatie dóór en
vóór mensen (cliënten) met een psychische kwetsbaarheid.

“Het is nu zo fijn dat ik iemand naast
mij heb staan die met mij meedenkt
en mij hierin een coacht.”
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Doelen die we onszelf hebben gesteld zijn:
· Het ontwikkelen van nieuwe netwerken voor
		peer-support
· De vernieuwing en kwaliteitsverbetering van
		herstelactiviteiten en opleidingen tot ervarings		deskundigheid
· Een duidelijker communicatieprofiel ontwikkelen
		waardoor de doelgroep weet wat ze bij ze de
		 Hoofdzaak kan halen en brengen
· Het vergroten van de bekendheid bij gemeenten
		 door beleidsbeïnvloeding en met meer gemeenten
		 een subsidierelatie aan te gaan
Communicatie
Het afgelopen jaar heeft de Hoofdzaak een communicatiestrategie ontwikkeld. Een diversiteit aan mensen die
werken bij de Hoofdzaak was daarbij betrokken. Deze
strategie zal in de regio’s worden uitgewerkt in concrete
communicatie acties.
Missie en visie
Deze bijeenkomst over de communicatiestrategie gaf
ook input voor het opnieuw opstellen van een missie en
visie. Momenteel is de Raad van Toezicht bezig met een
traject om deze missie en visie te bespreken met alle
mensen die bij de Hoofdzaak werken.

Missie
De Hoofdzaak verbindt mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Door middel van zelfhulp en de
ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren we
activiteiten, cursussen en projecten die voortkomen
uit de initiatieven van mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
Die activiteiten, cursussen en projecten zijn kleinschalig
en innovatief en erop gericht dat mensen met een
psychische kwetsbaarheid zelfregie krijgen op het eigen
herstel en betekenis kunnen geven aan de eigen ervaringen.
Ook versterken we de positie van mensen met een
psychische kwetsbaarheid in de samenleving door collectieve belangenbehartiging, zodat zij een gewaardeerde
rol in de samenleving (weer) kunnen innemen.

Visie
Een betere samenleving waarin mensen met een
psychische kwetsbaarheid erbij horen (sociale inclusie)
en kunnen meedoen, kunnen herstellen en perspectief
hebben.

Gemeenten
Het aantal gemeenten waar de Hoofdzaak een
subsidierelatie mee heeft is in 2018 toegenomen. In de
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel,
Bergen, Uitgeest, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard,
Castricum, Heiloo, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn,
Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stedebroec, Zaandam
en Purmerend is de Hoofdzaak nu actief.
Zelfhulp- en herstelgroepen
De Hoofdzaak biedt op meerdere locaties meer lotgenoten-,
zelfhulp- en herstelgroepen aan. Bijvoorbeeld de
cursussen Leer, ervaar, groei en Vriendschap in Beweging
en de zelfhulpgroepen over depressie, borderline, PTSS
en verslaving. De groepen en cursussen zijn laagdrempelig en helpen mensen om te werken aan hun eigen
herstel.
Scholing ervaringsdeskundigheid
Er is veel vraag naar de inzet van ervaringsdeskundigen in
het sociaal domein. De Hoofdzaak heeft een kwalitatief
hoogstaande opleiding tot ervaringsdeskundige ontwikkeld:de Leerweg ervaringsdeskundigheid.
De cursussen voor basiservaringsdeskundigheid zijn:
Zicht op herstel, Herstel en je herstelverhaal en de
Ervaringsdeskundige benadering. En het traject voor
verdieping van ervaringsdeskundigheid bestaat uit
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Vervolg beeld van De Hoofdzaak in 2018

Portretten

Het geeft mij rust en zelfvertrouwen
De Hoofdzaak is een organisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De Hoofdzaak, dat zijn de
mensen. We willen enkele mensen graag in portretteren voorstellen. Wat is herstel voor hen? Waarom is ervaringsdeskundigheid belangrijk? Wat hebben ze aan De Hoofdzaak gehad en wat hebben ze aan De Hoofdzaak bijgedragen?

Aaf is de angst voorbij.

een aantal modules: Communiceren vanuit presentie,
Presenteren en voorlichten, Herstelondersteuning,
Begeleiden van groepen en Reflecteren. Deze modules
zijn onder andere bedoeld voor ervaringsdeskundigen
die als cliëntondersteuner actief zijn.
Suïcide preventie
De Hoofdzaak heeft een visie op suïcidaliteit en een
richtlijn omgaan met suïcidale gedachten geformuleerd
en heeft in 2018 een start gemaakt om alle medewerkers
te trainen hoe om te gaan met mensen met suïcidale
gedachten.

“Soms kom je door omstandigheden op
een punt in je leven waarop je het niet
meer overziet. Dan heb je iemand nodig
die je begrijpt, met je meedenkt, en je
helpt.”

Via de huisarts kwam Aaf, 70 jaar, bij De Hoofdzaak
terecht.
De huisarts dacht dat gelijkwaardige ondersteuning
door een ervaringsdeskundige helpend zou kunnen zijn.
Aaf kampt met eenzaamheid en depressieve gedachten
en gevoelens.
Aaf: ‘De ervaringsdeskundigen weten waarmee ze je
kunnen helpen. Ik wordt begrepen, krijg adviezen, en ben
geholpen met het omgaan met de problemen die zich
voordoen. Dat geeft rust en zelfvertrouwen. Ik heb daar
veel geleerd.’
‘Bovendien zijn de ervaringsdeskundigen heel positief en
warm en weten ze hoe het is als je het moeilijk hebt. Ze
begrijpen je, en dat is fijn.’

Gevraagd aan Aaf wat De Hoofdzaak nog kan
leren, geeft ze het advies:
‘Doorgaan zoals ze nu bezig zijn!’

Huisarts

Doorverwijzer

Uitgelicht
Herstelcursus: Leer jezelf kennen
In deze cursus leer je dat je vroeger bepaalde rollen
(overlevingsmechanismen) moest aannemen om zo te
voldoen aan de eisen van je opvoeders. Dat was ook
nodig, anders had je het waarschijnlijk niet overleefd.
Door deze overleving heb je bepaalde overtuigingen
over jezelf en de wereld om je heen je eigen gemaakt.
Dat uit zich in je gedrag. Dat kan zover gaan dat je je
zo anders gedraagt dan wat eigenlijk je natuur is, dat je
je levensvreugde verliest en zelfs psychisch ziek wordt.
Door te erkennen wat er zich in je afspeelt, leer je kennen wie echt bent en hoe je eigenlijk wil leven. Deze
cursus biedt je de mogelijkheid om meer naar jezelf te
gaan kijken.
Geleide fantasieën
Door middel van geleide fantasieën kun je je bewust
worden van wat je over jezelf bent gaan geloven en hoe
je jezelf bent gaan beschermen. Hoe meer je je hiervan
bewust bent, hoe meer je contact kunt gaan maken met
jouw kracht en je ware, natuurlijke zelf.
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Documentaire Ce n’est pas la route
Met behulp van een subsidie van Samen Sterk Zonder
Stigma aangevraagd door de Hoofdzaak maakt Wesam
Kareem de documentaire ‘Ce n’est pas la route’ (dit is niet
de weg!)
In de zomer van 2017 is Wesam met 7 camera’s en
70 kg aan bagage via Lourdes in Frankrijk naar Santiago
de Compostela in Spanje gefietst. Een fietstocht van
3000 km!

Hij heeft beelden hiervan gebruikt voor een documentaire
met het thema depressie en psychische kwetsbaarheid
uitgaande van zijn eigen ervaring. Een indringende
documentaire met veel metaforen over het meeslepen
van teveel bagages, het afleggen van een zware weg
met dalen en hoogtepunten en de ontmoetingen met
anderen.
De documentaire is op verschillende plekken vertoond
waaronder in Heiloo en op de Hoofdzaak in Alkmaar.
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Portretten

Een veilige en open omgeving
Alex (46) heeft al een aantal ontwrichtende perioden in de vorm van depressie en burn-out en behandeling binnen de
geestelijke gezondheidszorg achter de rug. Toen hij toch weer in een depressie terecht kwam bleek de behandeling
niet voldoende aan te slaan en hij werd dit keer door zijn huisarts doorverwezen naar de Herstelwerkplaats waar de
WRAP (Welness Recovery Action Plan) werd gegeven. Er was een flinke wachtlijst en Alex besloot een voorlichtingsbijeenkomst van de herstelwerkplaats bij te wonen. Daar kreeg hij een lijst met activiteiten die de herstelwerkplaats
organiseert. De Hoofdzaak stond daar ook bij. Hij nam contact op omdat het hem wellicht zouden kunnen helpen bij
zijn herstel.

Alex vertelt: “De Hoofdzaak had een ‘zelfhulp depressie
groep’ begeleid door ervaringsdeskundigen. Ik kon direct
aansluiten en het voelde meteen goed. Het was een
veilige en open omgeving. Het zorgde ervoor dat ik uit
mijn isolement kwam en ik zag daar ook dat ik niet uniek
was met de gevoelens die ik had. Ik zat mezelf enorm in
de weg, schaamde me en gaf mezelf op mijn kop. Door
de groep bij te wonen, werd ik me in de eerste sessie al
bewust van een aantal belemmerende gedachten en
overtuigingen. Ik kreeg handreikingen om de regie weer
op te pakken. Ik hoefde niet meer alleen te worstelen en
voelde erkenning en herkenning.” Alex is positief over de
werkzaamheden en de inzet van ervaringsdeskundigen
binnen herstel. “De ervaringsdeskundigen weten vanuit
eigen ervaring in welke positie je kan zitten en welke
dingen helpend kunnen zijn. Er is geen machtsverhouding,
maar de ervaringsdeskundigen waken erover dat
gesprekken niet uit de hand lopen. Dit werkt heel laagdrempelig. Het geeft hoop en vertrouwen.”
Nadat Alex begonnen was bij de zelfhulp depressie
groep kwam er een nieuwe melding van de Arboarts.
Alex moest maar weer eens aan het werk gaan. “Ik werd
ter plekke overvallen door een flinke angst. Natuurlijk
begreep ik dat hij mij wilde re-integreren en onder de
mensen wilde hebben, maar terug naar mijn oude werk
voelde als een stap te snel”, aldus Alex.
Aan de hand van een vragenlijst via GGZ die Alex al eerder
in moest vullen, had hij een aantal doelen voor zichzelf
opgesteld. Eén van die doelen was: een veilige omgeving
vinden om zijn kwaliteiten weer te kunnen laten zien
en dat die er ook mochten zijn. Hij besloot om met deze
doelen aan de slag te gaan en heeft dit ook aangegeven
aan de Arboarts. “Naast de verschillende bijeenkomsten
bij De Hoofdzaak en de Herstelwerkplaats, kreeg ik de

Depressie
Zelfhulp groep

kans om vrijwilligerswerk voor De Hoofdzaak te doen.
Tijdens het gesprek met de regio coördinator kwam zij tot
de conclusie dat ik nog te vroeg in mijn hersteltraject zat.
Op haar advies kwam ik bij de Hoornsche Onderneming
terecht, dat elke maandagochtend bijeenkomt.
Op Creative Monday ben ik, samen met een aantal
anderen, geïnspireerd geraakt door een project van
de ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak. We
hopen binnenkort een betekenisvolle workshop op de
herstelwerkplaats te organiseren, een erg leuk project
om bezig mee te zijn! Door de veilige omgeving kunnen
wij oefenen met onze kwaliteiten en onze kwetsbaarheden uitdagen. In mijn carrière heb ik aan de wieg
gestaan van verschillende startups, dus ik kan mooi
oefenen met het invullen van mijn rol.”
Alex zou andere mensen zeker doorverwijzen naar RCO
de Hoofdzaak: “Omdat het een laagdrempelige en veilige
omgeving is en je merkt dat je er niet alleen voor staat.
Daarmee krijg je de kans om de volgende stap op jou pad
te nemen.”

Zijn tip voor De Hoofdzaak:
“Zorg voor meer bekendheid bij de verwijzers”.

Vanuit de locatie in het Gezondheidscentrum aan het Bernhardplein in Den Helder werken de ervaringsdeskundigen
van de Kop van Noord-Holland. Veel aandacht is het afgelopen jaar gegaan naar het continueren van de projecten De
Verbinding, Team van ervaringsdeskundigen Visbuurt en Team van ervaringsdeskundigen Hollands Kroon. De samenwerking met de herstelwerkplaatsen van Schagen en Den Helder verstevigd. Op Texel is kwartier gemaakt voor een
Zelfregiecentrum in Den Burgh.
Het team van ervaringsdeskundigen in Hollands
Kroon loopt goed. Ervaringsdeskundigen verlenen als
vrijwilliger cliëntondersteuning in samenwerking met
de sociale wijkteams. In de tevredenheidsmetingen van
Incluzio scoren de ervaringsdeskundigen gemiddeld een
8,3! Ook in Schagen en Den Helder zijn teams van ervaringsdeskundigen opgezet, waarmee we veel mensen met
een psychische kwetsbaarheid bereiken met individuele
ondersteuning.
In het project de Verbinding van GGD Hollands Noorden
gericht op de ketenaanpak van personen met verward

gedrag, vult De Hoofdzaak een deelproject in. We geven
voorlichtingen over de Crisiskaart en de cursus Mental
Health First Aid en ondersteunen mensen bij het maken
van een crisiskaart.
Het Team van ervaringsdeskundigen Visbuurt werkt
volgens een gebiedsgerichte en outreachende aanpak,
gecombineerd met individuele ondersteuning. Dit is
een nieuwe manier van werken waarbij mensen bereikt
worden die de reguliere hulpverlening uit de weg gaan.
De gemeente Den Helder heeft er oren naar om deze
werkwijze uit te breiden naar andere wijken van de stad.

Uitgelicht
RCO De Hoofdzaak is in de gemeente Hollands Kroon gestart met het Team ErvaringsDeskundigen (TED)
Hollands Kroon. Mensen met een psychische kwetsbaarheid op weg naar maatschappelijk herstel ondersteund
door ervaringsdeskundigen.
Want wie beter dan iemand die zelf het pad naar herstel van psychische klachten heeft gelopen, kan
• aansluiten bij deze lotgenoten door begrip, betrokkenheid en gelijkwaardig contact
• deze mensen helpen stappen te zetten om sterker en zelfstandiger te worden
• en ze bijstaan om opnieuw deel te nemen aan de maatschappij
Ondersteuning op maat, als aanvulling op de hulpverlening.
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Portretten

Geen hulpverlening maar hoopverlening

Kop van Noord-Holland

Angelique werd doorverwezen naar De Hoofdzaak. Het ging niet goed met haar en ze klopte aan voor hulp bij het
Sociaal Wijkteam. Daar werd ze voor emotionele ondersteuning doorverwezen naar Team Ervaringsdeskundigen van
De Hoofdzaak. Ze maakte kennis met ervaringsdeskundig cliëntondersteuner Sil.

Het Team ervaringsdeskundigen
Den Helder/Texel heeft

In de hulpverlening miste Angelique verbondenheid, en
hield ze zich vaak sterker dan ze eigenlijk was. Hierdoor
kon ze zich erg alleen voelen. Die verbondenheid vond ze
wel bij ervaringsdeskundige Sil: ‘Ik voel me weer mens.’
Sil begreep haar vanuit haar eigen ervaring. Zij was er
gewoon voor haar. Dit maakte dat Angelique zich veilig
voelde, waardoor ze loskwam en haar emoties kon tonen.
Wat Angelique erg waardevol vond, is dat ze tijdens
crisismomenten niet hoefde te wachten op een afspraak,
maar Sil een app mocht sturen. Dit gaf haar meteen al
een gevoel van opluchting, waardoor ze sneller verder
kon. Angelique: ‘Dit werkt beter dan 10 gesprekken met
een psycholoog.’
Sil ging met Angelique mee naar de gesprekken bij de
bedrijfsarts en ze begeleidde Angelique bij de dingen die
ze lastig vond, zoals het telefonisch om hulp vragen. Ook
adviseerde ze haar over hoe op een goede manier om
te gaan met de inname van medicatie. Angelique neemt
sindsdien haar medicatie bewust in. Angelique is erg
tevreden over de hulp van Sil.
Sil en Angelique ondernamen ook leuke dingen samen:
bijvoorbeeld ergens een kopje koffie drinken, zwemmen,
of picknicken. Het haalde Angelique uit haar isolement,
ze voelde zich weer mens. Op een gegeven moment ging
ze ook alleen dingen ondernemen.
Sil: ‘Dit bewonderde ik in Angelique, dat ze er ook alleen
op uitging, en vriendinnen opzocht wanneer ze een
klankbord nodig had. Angelique kan nu sneller signaleren
en is liever voor zichzelf. Ze was een dood vogeltje, maar
ze is uitgegroeid tot een mooie flamingo.’

?

Ervaringsdeskundige
vrijwilligers

25

Cliënten ondersteund
in ruim 300 cliëntcontacten

Het Team ervaringsdeskundigen
Hollands Kroon heeft

Angelique
Cliënt

ik kwam stond er een schaaltje fruit voor me klaar, zo lief!’
Angelique vertelt dat Sil haar hulpverlening ‘hoopverlening’
noemde. ‘En dat was precies wat ik nodig had. Het is echt
onbetaalbaar.’

Tot slot hebben Angelique en Sil nog een paar
adviezen voor De Hoofdzaak:
De Hoofdzaak zou zich nog wel wat beter
mogen profileren: duidelijker maken dat De
Hoofdzaak herstelgericht werkt, en werkt aan
zelfredzaamheid met tools uit eigen ervaring.
Angelique geeft aan dat De Hoofdzaak nog wel iets
coulanter zijn voor wat betreft het declareren: ‘het meegaan
naar afspraken, dat kopje koffie... het was zo waardevol en
bevorderlijk voor mijn herstel; het is noodzaak en geen luxe.’
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Ervaringsdeskundige
vrijwilligers

39

Cliënten ondersteund
in ruim 300 cliëntcontacten

in feiten en cijfers

6

Crisiskaarten gemaakt

49

Cursus deelnemers

‘Zicht op herstel’
‘Herstel en je herstelverhaal’
‘De ervaringsdeskundige benadering’
‘Herstelgericht communiceren’

16

Deelnemers per week

Wandel- en hardloopgroepen van de
Herstelwerkplaatsen Schagen en Den Helder
(in samenwerking met GGZ-NHN)

Het Team van ervaringsdeskundigen
de Visbuurt heeft

8

Ervaringsdeskundige
vrijwilligers

18

Cliënten ondersteund
in ruim 400 cliëntcontacten

4

Deelnemers WRAP
(in samenwerking
met herstelwerkplaats
Den Helder)

7

Deelnemers ‘lotgenotengroep’
per week

7

Deelnemers ‘Schrijfclub’
per week

Het Team ervaringsdeskundigen Schagen heeft

2

Ervaringsdeskundige
vrijwilligers

17

Cliënten ondersteund
in ruim 90 cliëntcontacten

Voor Sil was het werken met Angelique heel waardevol
en leerzaam. Ze konden samen genieten, en Sil merkt nog
op dat Angelique ook voor haar zorgde: ‘Iedere keer als
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Delen is helen
Fay kwam in contact met RCO De Hoofdzaak door een
vriendin. Ze vertelt: “Voor mij was ondersteuning door
een ervaringsdeskundige enorm helpend. Je hoeft niet
alles uit te leggen; de ander weet waarover je het hebt.
Dit wederzijdse begrip is steunend in je herstelproces”.
“Mijn ervaring is dat delen werkt bij het bijstaan van
anderen in hun herstelproces. Daarbij is het helpend om
je gehoord en gezien te weten. Hierdoor vind je de moed
om door te zetten.”

Regio West-Frieland

Het begrip en de herkenning van het lotgenotencontact
vond Fay zo waardevol dat ze de koning en de koningin
een brief heeft geschreven met het verzoek om
beschermheer en -vrouw van De Hoofdzaak te worden.

Advies van Fay aan De Hoofdzaak: “Misschien
is het een idee om inspirerende lezingen of
themadagen te organiseren.”

Hoorn, Enkhuizen, Drechterland, Stede Broec, Koggeland, Medemblik en Opmeer
De regio West-Friesland staat er weer! Het afgelopen jaar zijn we weer een eigen kantoorruimte aan de Wilhelminalaan
gaan gebruiken en is de samenwerking met de herstelwerkplaats vernieuwd.

Uitgelicht
Herstelcursus: Leer Ervaar Groei
In deze cursus leer je door bewustwording en ervaring,
door contact te maken met je gevoel en je lichaam,
steeds meer te leven in het hier en nu.
Innerlijke kind en hechtingsproblematiek
Net als bijna ieder kind ontwikkel je overlevingsstrategieën om toch op een indirecte manier de aandacht en liefde van je ouders/verzorgers te krijgen.
Zij zijn in meer of mindere mate niet in staat geweest
om tegemoet te komen aan behoeftes die je als kind
had. Je hebt zo overtuigingen over jezelf en de wereld
gecreëerd. Door hier bewust van te worden kun je je
ervan bevrijden en zo meer contact maken met wie je
echt bent, met je kracht en kwaliteiten.
Vaardigheden aanleren
In de cursus ga je oefenen met vaardigheden van
verbinding, aandacht, vertrouwen, autonomie en
levendigheid. Het is een manier van zelfregulatie die
uitgaat van het zelfhelend vermogen van het lichaam.

Begrip en herkenning
Lotgenoten hulpgroep
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Traumaheling
Wanneer je vroegtijdige trauma’s hebt meegemaakt,
kun je zo getraumatiseerd en overbelast raken in je
lichaam dat contact ermee maken veel spanning en
stress oproept. Om meer te kunnen leven in het hier en
nu is het belangrijk om meer contact met je lichaam te
maken. Dit doe je in de cursus op een zorgvuldige manier
zodat je lichaam kan herstellen en het trauma kan helen.

De innovatieprojecten Ervaringsdeskundigheid dichtbij
en Ondernemen met ervaring lopen goed. In Enkhuizen
doet de Hoofdzaak mee aan het gemeentelijk project
‘Leren en participeren in de wijk’.
Een professionele hulpverlener gaat met een ervaringsdeskundige outreachend contact maken met mensen
met verward gedrag. Bovendien is in Enkhuizen in samenwerking met MEE & de Wering een Team van ervaringsdeskundigen opgezet.

Intensief is met de gemeente Hoorn en de andere zes
West-Friese gemeenten overlegt over een bijdrage van
ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak in 2019 aan
het beleid Aanpak personen met verward gedrag en het
beleid Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
De gemeenten trekken hier gezamenlijk op. Dat biedt
de mogelijkheid dat de regio West-Friesland van de
Hoofdzaak gezamenlijk door al de gemeenten gefinancierd
gaat worden.

Uitgelicht
Van dromen naar doen met De Hoornsche Onderneming
Dromen van een project of een (parttime)onderneming maar niet weten waar te beginnen? Talent in overvloed
maar wat doe je ermee? Een psychische kwetsbaarheid kan het concreet maken van de prachtigste plannen aardig
in de weg zitten.
RCO De Hoofdzaak helpt met De Hoornsche Onderneming juist deze mensen, in samenwerking met participatiecentrum De Baanbreker en Vrijwilligerspunt Hoorn, en biedt hen ondersteuning op maat op de weg naar
maatschappelijk herstel.

De Hoofdzaak jaarverslag 2018
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Een prettig anker

Regio West-Friesland

Lydia (30) is altijd werkzaam geweest als grafisch ontwerpster en binnen de theatertechniek, maar is in het verleden
ook vaak en heel lang overspannen geweest. Dat ging samen met flinke depressies, angsten en paniekaanvallen.
“Een tijd lang heb ik gedacht dat het aan omstandigheden
om mij heen lag, maar uiteindelijk bleek er toch meer aan de
hand te zijn. Ik werd gediagnosticeerd met een informatieverwerkingsstoornis, oftewel, autisme. Dat verbaasde me
nog al. Het was een opluchting en een verdriet tegelijkertijd.
Tijdens mijn vruchteloze tijd bij de hulpverlening hing er
een foldertje van De Hoofdzaak in de wachtkamer. Aanvankelijk maakte we een afspraak voor mijn vriendin, maar die
had toch andere behoeften. Ik heb later een afspraak voor
mezelf gemaakt en ben zo in één van de praatgroepen van
De Hoofdzaak terecht gekomen.”
Lydia vertelt: “De meeste mensen in mijn directe omgeving
begrijpen mijn mentale problemen niet. Ze doen wel hun
best, maar hebben een heel ander wereldbeeld. Dat geeft
me soms echt een geïsoleerd gevoel. Maatschappij breed
zijn mentale problemen toch een taboe en daar loop ik dan
tegen aan.” Daarom is ondersteuning van een ervaringsdeskundige zo waardevol voor Lydia. “Praten met mensen
die ook mentale problemen hebben -welke problemen dan
ook- geeft echt een gevoel van verbinding, ik vertel die
mensen meer dan mijn eigen familie. Bij hen schaam ik me
niet voor wie ik ben en ik voel me trots als ik er ook voor hun
heb kunnen zijn.”

“Ik had vooraf geen idee wat ik kon verwachten
van de ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Ik had er ook niet zo over
nagedacht want ik zat gewoon in hele grote
nood. Ik wilde zo snel mogelijk, met wie dan
ook, over mijn mentale problemen te praten.
Dat luchtte echt zo op.”
“Het was even een gedoe met de website en doorverwezen
worden maar uiteindelijk had ik een afspraak met een van de
ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak. Op de dag van de
afspraak liep ik zelf het stoffige gebouw van de RCO in om te
komen praten. Ik word opgehaald door iemand wiens ogen
me zeggen dat ze zelf ook het één en ander doorleeft heeft.
Binnen vijf minuten zit ik te janken, maar daar reageert ze
niet zo geschrokken op. De meeste mensen kijken je dan
aan alsof je net een heel servies uit je handen hebt laten
vallen maar deze keer is dat niet zo. Het resulteert in een
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Het Team van ervaringsdeskundigen
Hoorn en Enkhuizen hebben

?

Ervaringsdeskundige
vrijwilligers

32

Cliënten ondersteund
in ruim 84 cliëntcontacten

in feiten en cijfers

8

Crisiskaarttrajecten zijn van
start gegaan, waarvan in 2018
3 uiteindelijk af zijn gemaakt

12

Bijeenkomsten
Depressiegroep

Lydia

Ervaringsdeskundige
totaal laagdrempelig gesprek over mentale problemen.
Wat fijn is, is dat ze het niet meteen probeert te fixen of
op te lossen. Blijkbaar mag het er gewoon zijn. Ik sluit me
aan bij een praatgroep en de eerste keren zijn best heftig.
Ik moet dan echt leren om mijzelf een beetje af te sluiten
voor andermans problemen. Ook ontdek ik dat er heel
veel angsten hetzelfde zijn bij de mensen in de groep. Een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de angst voor het UWV.
Te midden van alle grillen van mijn reguliere zorgtraject en
mijn zoektocht naar professionele hulp, is De Hoofdzaak
een prettig anker geweest.”
Lydia zou iemand anders zeker doorverwijzen naar De
Hoofdzaak. Ze heeft dat zelfs al verschillende keren gedaan.
“Hoewel het echt niet voor iedereen is weggelegd, vind ik
het superbelangrijk dat mensen met mentale problemen
om mij heen weten dat dit bestaat. Omdat je je zo verloren
kan voelen in deze prestatiemaatschappij.”
Bij de vraag of ze nog tips heeft voor De Hoofdzaak
antwoordt Lydia: “Ik heb vanaf het begin af aan al een paar
keer hele teleurgestelde mensen gesproken die zich hadden
ingezet voor De Hoofdzaak maar door een conflict aan de
kant kwamen te staan. Het blijft natuurlijk gerommel met
al die kleurrijke persoonlijkheden, dat snap ik ook wel,
maar dan nog zou het toch mooi zijn als er échte, goede (en
misschien onafhankelijke) conflictbemiddeling kan zijn op
die momenten. Die mensen bedoelen het echt niet kwaad.”

97
20

Cursus deelnemers

3

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten
Bipolairgroep

‘Met beide benen op de grond’

81
19

Cursus deelnemers
Bijeenkomsten

Cursus deelnemers per keer
Bijeenkomsten

De Creative Monday
Motivatiegroep van het project Ondernemen
met ervaring

‘Leer jezelf kennen’

18
4

8
42

Cursus deelnemers
Bijeenkomsten

Cursus - Jaartraining

“Ik vond het al heel fijn dat er überhaupt
meer mensen waren met dezelfde soort
gevoelens en ervaringen als ik. Het gaf
mij een fijn gevoel, hoe gek ook, omdat
ik niet de enige was.”

De Hoofdzaak jaarverslag 2018
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Iemand die naast mij staat
Nilton is een jongere die contact heeft gezocht met het team van ervaringsdeskundige jongeren.

“Via iemand van mijn werk ben ik terecht gekomen bij
De Hoofdzaak. Het zoeken van geschikte woonruimte
bracht voor mij zoveel stress met zich mee ik had geen
idee waar ik moest beginnen. Het is nu zo fijn dat ik
iemand naast mij heb staan die met mij meedenkt en mij
hierin een coacht.”
“Door de ervaringen van Mohamed leer ik steeds meer
hoe alles werkt en waar ik moet zijn om de dingen die
voor mij belangrijk zijn te regelen.

Regio Noord-Kennemerland

Mijn leven is best druk en door de gesprekken
die ik met Mohamed heb vind ik steeds meer
rust punten om mijn zaken goed te overzien.

Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Langedijk

Nilton
Cliënt

“Ik wens voor iedere ervaringsdeskundige dat ervaringsdeskundigheid een echt betaalde baan word of dat de
vergoeding hiervoor heel hoog wordt, want de waarde
van een ervaringsdeskundige is voor een jongere erg
groot.”

Uitgelicht
Zelfhulpgroep: Verslavingsherstel
Je hebt keihard gewerkt om je verslaving de baas
te worden en je gaat vol goede moed terug naar
het leven van elke dag. De vertrouwde omgeving
en structuur van de behandeling zijn er echter niet
meer.
Hoe ga je daarmee om? Wat doe je met de
reacties van je omgeving en de gevolgen van je
verslavingsgedrag? Onzekerheid ligt op de loer.
Waar vind je de broodnodige steun om jouw dagelijks
leven weer op de rit te krijgen?
Lotgenoten helpen je verder
Uit ervaring weten we dat juist lotgenoten dat
steuntje in de rug kunnen bieden. Zij begrijpen jou,
herkennen je verhaal en kunnen je ook tips geven.

Minder stress en meer overzicht
Coaching van een ervaringsdeskundige
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Om de twee weken wisselen we ervaringen uit
en pakken de onderwerpen aan die dan aan de
orde zijn. Denk aan: omgaan met stress en kwetsbaarheid, het (her)vinden van structuur, enz. Of
praktische zaken waar je tegenaan loopt. Je ondersteunt elkaar in het herstelproces en bouwt aan
een belangrijk nieuw netwerk in je eigen omgeving.

In de locatie van regio Noord-Kennemerland in Alkmaar is het vaak een hectisch gebeuren. Cursussen worden gegeven,
lotgenotengroepen komen bijeen en cliëntondersteuners hebben hun afspraken. Bovendien zijn op deze locatie het
bestuur en de ondersteunende diensten gevestigd. In de wandelgangen is veel overleg over de voortgang van het werk.

Het team van ervaringsdeskundigen Alkmaar heeft een
teamcoördinator die de ervaringsdeskundigen coaching
geeft, met hen werkoverleg heeft en intervisie geeft.
De ervaringsdeskundigen zijn geschoold volgens de
methodiek Krachtwerk.
Ervaringsdeskundige jongeren is een project dat De
Hoofdzaak in 2017 met succes in Zaanstad heeft opgezet en
houdt in: opleiden en inzetten van ervarings- deskundige
jongeren in de Gemeente Alkmaar.

De ervaringsdeskundige jongeren gaan andere jongeren
in een kwetsbare situatie ondersteuning bieden.
Bovendien gaan de jongeren voorlichtingen geven op
scholen.
In het najaar is 2018 een projectleider aangesteld en zij
is gestart met de werving en opleiding van jongeren.

Uitgelicht
Zelfhulpgroep Borderline, PTSS en DIS
Voor mensen die zich herkennen in de kenmerken van Borderline, Posttraumatische stressstoornis of Dissociatieve
identiteitsstoornis is er in Alkmaar een zelfhulpgroep. In de groepsbijeenkomsten wisselen lotgenoten ervaringen uit
en stimuleren elkaar tot herstel. De groep biedt een veilige omgeving waarin alles bespreekbaar is. De groep steunt
elkaar en spoort elkaar aan tot nieuw gedrag. Van de groepsleden wordt verwacht dat zij hun kennis en ervaringen
inbrengen en met een luisterend oor anderen zullen steunen. De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundige
vrijwillige groepsbegeleiders.

De Hoofdzaak jaarverslag 2018
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Aan een half woord genoeg

Regio Noord-Kennemerland

Het organiseren van alle hulp bij verschillende instanties rondom haar zoon dreigde Ria boven het hoofd te groeien.
Door een toevallige ontmoeting van haar man met de coördinator van het Team van ervaringsdeskundigen van
De Hoofdzaak, kwam het contact tot stand. Ze kreeg hulp van ervaringsdeskundige Mirjam.

Het team ervaringsdeskundigen Alkmaar heeft

Ria vertelt waardoor voor haar ervaringsdeskundige
ondersteuning zo belangrijk is: ‘Het geeft mij rust. Ik heb
het gevoel dat ik er niet alleen voorsta. Aan Mirjam hoef
ik niet alles tot in de puntjes uit te leggen; ze heeft aan een
half woord genoeg. Ze spreekt dezelfde taal als ik, dat is zó
makkelijk. Mirjam zorgt ervoor dat ik de gebeurtenissen
reëel kan blijven bekijken, en dat mijn boosheid niet de
overhand krijgt.

We spreken een keer in de 14 dagen af en tussendoor
hebben we via de app of telefoon contact als er iets is wat
niet kan wachten tot de volgende afspraak. De steun van
Mirjam zorgt ervoor dat ik niet verzuip. Daarbij vind ik het
ook heel gezellig als ze komt, ik kijk er echt naar uit. Ik kan
het iedere ouder of verzorger die dat nodig heeft aanraden
om steun te zoeken bij een ervaringsdeskundige!’
Ook voor Mirjam is het bieden van steun en het inzetten
van haar eigen ervaring van waarde: ‘Soms kom je door
omstandigheden op een punt in je leven waarop je het niet
meer overziet. Dan heb je iemand nodig die je begrijpt, met
je meedenkt, en je helpt om zo snel mogelijk weer grip op je
leven te krijgen of helpt overzicht te houden. Dit kan door
te luisteren, mee te denken, zelfzorg te stimuleren, mee te
gaan naar gesprekken bij hulpverlenende instanties, het
schrijven van e-mails, en hulp bij praktische zaken.
Dit heb ik allemaal gemist toen het mij boven de pet
steeg, en het is fijn om het nu iemand te kunnen bieden als
ervaringsdeskundige. Het is fijn om te zien dat het zijn
vruchten afwerpt. Ik vind het een eer om zo’n lieve krachtige
vrouw als Ria tot steun te mogen zijn in deze fase van haar
leven. Het geeft voldoening!’

Ria en Mirjam zijn van mening dat De Hoofdzaak wel wat meer naamsbekendheid verdient.
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Ondersteuningstrajecten

19

deelnemers zijn

360

Contactmomenten

22

keer bij elkaar gekomen

Uitgelicht

Zelfhulpgroep Depressie is

14

deelnemers zijn

De herstelactiviteiten ‘Leer jezelf
kennen‘
‘Leer ervaar groei’ en het
‘herstel café’ werden door totaal 70
personen bezocht

48

keer bij elkaar gekomen

Er zijn 4 voorlichtingen geweest
met gemiddeld 16 personen en een
waardering van 7.7

31
164

We spreken dezelfde taal
Ervaringsdeskundige

Zelfhulpgroep Bipolair en de zelfhulpgroep
Borderline, Diss, PTSS

137

De waardering voor de
ondersteuning was gemiddeld 8,5

Ervaringsdeskundige ondersteuning is voor
mij dus een hele positieve ervaring en ik ben
er erg blij mee.

in feiten en cijfers

Crisiskaarten werden
opgestart
Contactmomenten
met de aanvragers

Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Deze ondersteuning is gratis en wordt je aangeboden door de Hoofdzaak. De gemeente betaalt
dit voor haar inwoners. De ondersteuning heet
onafhankelijke cliëntondersteuning.
De Hoofdzaak werkt samen met de cliëntondersteuning van MEE & de Wering en het Mantelzorgcentrum.
Team van ervaringsdeskundigen
Het Team van ervaringsdeskundigen van de
Hoofdzaak is een aantal mensen dat zelf ervaring
heeft als cliënt, bijvoorbeeld met een psychische
aandoening, jeugdzorg, verslaving, dakloosheid of
mantelzorg. Zij willen deze ervaring inzetten voor
de ondersteuning van lotgenoten en hebben met
allerlei cursussen en trainingen deskundigheid
verworven. Ervaringsdeskundigen zijn vrijwilligers. Bij hen vindt je herkenning en erkenning,
gelijkwaardigheid, begrip, vertrouwen en respect.

“Praten met mensen die ook mentale
problemen hebben - welke problemen
dan ook - geeft echt een gevoel van
verbinding, ik vertel die mensen meer
dan mijn eigen familie”

De Hoofdzaak jaarverslag 2018
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Als een gesprek met mijn beste
Na een heftige bevalling waar Simone (29 jaar) totaal geen controle over had, begon bij haar een postnatale depressie.
Helaas heeft Simone dit pas een half jaar later ontdekt. Ze ging er in de eerste instantie vanuit dat de afwisselende
emoties en alles wat erbij kwam kijken bij het moederschap hoorde. Tot haar man zich afvroeg hoe lang de hormonen
nog zouden ‘schommelen’ en wanneer haar somberheid zou over gaan.
Na deze wake up call besefte Simone dat er veel meer
aan de hand was. “Ik was prikkelbaar, angstig en neerslachtig. Ook kwam hier slapeloosheid en vermoeidheid
bij kijken. Ik was mezelf niet meer en kon niet genieten
van mijn baby”, aldus Simone.
“Tijdens een afspraak bij het consultatiebureau, viel mijn
oog op een brochure van De Hoofdzaak. Deze was gericht
op vrouwen die, net als ik, last hadden van postnatale
klachten. Dit sprak mij aan en ik mailde diezelfde dag nog
om te vragen of deze groepssessies nog doorgingen en of
ik me hierbij kon aansluiten. Ik was al in contact geweest
met een psycholoog, maar na een paar gesprekken viel
deze optie voor mij af. Ik voelde me niet begrepen en
miste begrip vanuit die hulpverlener.
De ervaringsdeskundige waarmee ik in gesprek ging bij
De Hoofdzaak daarentegen kon zich helemaal in mijn
verhaal vinden en was heel begripvol. Ze had zelf immers
ook ervaring met de problemen waar ik tegenaan liep
en kon me hierbij goed ondersteunen en de juiste weg
wijzen. Het voelde erg vrij en toegankelijk en goed om
met haar te praten.

Het was heel erg vertrouwd, alsof ik op
gesprek ging bij mijn beste vriendin.
Door haar eigen ervaring en pad naar herstel met mij te
delen, ontstond er nog meer vertrouwen, en kon ze mij
uit het diepe helpen.”
Voordat Simone contact zocht met De Hoofdzaak had ze
nog geen idee wat ze kon verwachten van de hulp van een
ervaringsdeskundige. Simone vertelt: “Ik ging er blanco

in. Ik vond het al heel fijn dat er überhaupt meer mensen
waren met dezelfde soort gevoelens en ervaringen als ik.
Het gaf mij een fijn gevoel, hoe gek ook, omdat ik niet de
enige was. Deze mensen lieten me zien dat je zo’n nare
periode ook kan overwinnen en achter je kan laten. Zij
hadden dit zelf immers ook overwonnen”.
Terugkijkend heeft Simone een heel goede ervaring met
de ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Simone
krabbelde uit het dal en kwam er meer zelfverzekerd
uit. Ook had ze meer vrede met de oorzaak van het
probleem. “Ik liet mezelf toe om de pijn, moeilijkheden en
alle narigheid een plekje te geven. De ervaringsdeskundige
heeft me enorm geholpen door alleen de juiste vragen te
stellen. Ze gaf me de ruimte om mijn eigen antwoorden
te zoeken en vinden in plaats van mij een richting op te
sturen. Ik ben zo diep in het verleden gegaan met mijn
gedachten, het was zwaar om hiermee geconfronteerd
te worden maar ook een enorme opluchting toen ik het
licht aan het einde van de tunnel begon zien.”

De balans tussen één op één gesprekken en
groepsgesprekken heb ik als erg fijn ervaren.
Op de vraag of Simone iemand anders zou aanraden om
zich aan te melden bij RCO de Hoofdzaak voor ondersteuning antwoordt ze resoluut: “Absoluut! Ja zeker!
Soms is het ook fijn om anderen met dezelfde problemen
te horen praten in groepsverband. Het is fijn om te zien
dat jij niet de enige bent en dat er ook genoeg mensen
zijn die het hebben overwonnen.
Het is zeker het proberen waard! Mij heeft het enorm
geholpen!

Regio Zaanstreek - Waterland

De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,
Waterland, Wormerland en Zaanstad
In oktober 2018 is middels een bezoek aan de notaris de fusie van het Zaans PRaatcafe en de Hoofdzaak een feit
geworden. Hiermee is formeel geregeld wat partijen in overleg met de gemeente Zaanstad per 1 januari 2018 al hadden
voorgenomen om de activiteiten van het Zaans Praatcafé voor de toekomst te kunnen borgen is de ondersteuning
vanuit de Hoofdzaak gewenst.
Wethouder Songül Mutluer van Zaanstad sprak veel
lovende woorden bij de uitreiking van de certificaten
tweede ZOED-lichting die de cursus succesvol hebben
afgerond.
ZOED staat voor Zaanse Ouders Ervarings Deskundigen.
Ouders van kinderen die jeugdzorg hebben ontvangen
staan andere ouders bij vanuit hun eigen ervaring.

Hiermee komt het aantal ervaringsdeskundigen binnen
dit team op 12!
Het een van de vele uitreikingen van certificaten die we
afgelopen jaar hebben gedaan aan mensen die met succes
aan een cursus van de Hoofdzaak hebben meegedaan om
hun ervaringsdeskundigheid voor anderen in te zetten.

Uitgelicht
Zaanse ouders ervaringsdeskundigen (ZOED)
Ouders van een kind/jongere met een “randje” (een psychische kwetsbaarheid waardoor hulp van de GGZ
noodzakelijk is) hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning. De teamleden van ZOED zullen
herstelondersteunende begeleiding bieden aan ouders die behoefte hebben aan een ervaren ouder.
Elk teamlid heeft zijn of haar eigen ervaringsgebied die hij of zij in kan zetten, om op vrijwillige basis andere
ouders in Zaanstad te ondersteunen en/of te begeleiden bij het omgaan met de problematiek/diagnose van
hun kind(eren). Onze Ervaren Ouders kunnen bijvoorbeeld ingezet worden als luisterend oor, als persoonlijk
meedenker of aansluiten bij gesprekken op school of bij de hulpverleners. Ook kunnen jeugdteams en/of
wijkteams leren van de ervaringen van onze Ervaren Ouders.
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Beeld van de regio’s

Regio Zaanstreek-Waterland

in feiten en cijfers
Team ZOED

Team JEZ

12
271

Ervaringsdeskundige
vrijwilligers

Bijeenkomsten

De woongroep, de jonge moeders, de LHBT-i groep
en andere overleggen (RAAZ, Mobility Mentoring, No
Kidding, Movisie, Informatie en advies gemeenten,
Kick off bijeenkomsten, WA roep, Burgerplatform
Sooz, Zaai, JMZ ) waar JEZ bij aanwezig was

19

Intervisie bijeenkomsten

9

Voorlichtingen voor scholen e.d.

12

Deelnemers

21

Aanvragen

19

Gestarte trajecten

In het kader van onafhankelijke clientondersteuning

voor intake
255 Gesprekken
en advies gevoerd

281 aanvragen/adviezen en trajecten

ZOED verzorgde 8 presentatie
voor Sociale wijkteams en Jeugdteams

9

Intervisie bijeenkomsten

11

Deelnemers

17

leden van ZOED
hebben trainingen

Herstel en Herstelverhaal, MHFA,
psychiatrie in de familie gevolgd

6

Keer waren leden van ZOED
bij bijeenkomsten aanwezig

voor onafhankelijke clientondersteuning
zijn gestart

19

10

Wandeaars op vrijdag

Deelnemers

Cursussen MHFA, Zicht op Herstel
of de JEZ 2 basistraining

Uitgelicht
Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ)

Team TED

85
65

Aanvragen

12

Deelnemers

Gestarte trajecten

In het kader van onafhankelijke clientondersteuning

20

Intervisie bijeenkomsten

45

keer werd de loopgroep
georganiseerd
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Keer waren leden van TED
bij bijeenkomsten aanwezig

Deelnemers van TED

de MHFA, Zicht op Herstel, Herstel en
Herstelverhaal, Scheiding Preventie,
begeleiding Herstelgroepen, Presenteren,
Hoptraining en de LED.

Wie zijn wij?
Wij zijn JEZ (jongeren ervaringsdeskundigen
Zaanstad), ontstaan uit het ExpEx programma en
klaar om aan de slag te gaan.
Wat doen wij?
Wij hebben de basiscursus ExpEx doorlopen, werken
met eigen ervaring voor jongeren. Dit wil zeggen dat
wij in staat zijn onze eigen ervaringen in te zetten
voor steun en advies aan zowel cliënt dan wel behandelaar. Wij willen een steunfactor zijn voor de
jeugd in de Zaanstreek, die te maken hebben met de
jeugdhulp en alle aspecten binnen het sociaal domein
van de Zaanstreek.
Zo zijn wij inzetbaar als luisterend oor voor jongeren
die dat goed kunnen gebruiken, we kunnen een
voorbeeld zijn voor de jongeren, zodat zij zien dat
je ook met omwegen een heel eind kan komen in je
herstel. Wij kunnen de jongeren motiveren om aan

hun herstel te werken en samen met hun te werken.
Tevens kunnen wij een klankboord zijn voor de
jeugd en wijkteams, adviseren als er onderdelen in
het herstel vastlopen. Ook geven wij voorlichting
op scholen, bij de gemeentes en ook binnen de verschillende sociale teams van de Zaanstreek die met
jongeren te maken hebben.
Expertise?
Wij hebben kennis van bv. Depressie, zelfmutilatie, uithuisplaatsing, stemmen horen, detentie,
loverboys, verslaving, psychoses, ASS, pesten, scheidingen en overlijden van ouders en nog een heel
breed scala aan problemen waar jongeren tegenaan
lopen.
Hoe worden wij ingezet?
Via onze coördinator en de aanvrager wordt er een
match gemaakt met de juiste JEZ’er, dan volgt er
een kennismakingsgesprek en als er een match is
dan beslissen de jongeren samen hoe zij de volgende
afspraken inplannen.
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Portretten

Leven met een trauma
Esmé (30) is nu een jaar werkzaam bij De Hoofdzaak. Ondanks een moeilijke jeugd en een trauma uit haar kindertijd,
pakt ze het leven nu met beide handen aan. Na een intensief herstelproces dat meerdere jaren in beslag nam, gaat het
nu goed met haar. Ze heeft ze een nieuw doel gevonden: als ervaringsdeskundige andere mensen ondersteunen bij hun
herstel.
Esmé is werkzaam als ervaringsdeskundige bij
De Hoofdzaak. Tijdens haar opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening kreeg Esmé voor het eerst te
maken met ervaringsdeskundigen. “Ik liep stage op een
beschermde woonvorm. Ik zag daar ervaringsdeskundigen
aan het werk en zag vooral ook de manier waarop zij
contact wisten te maken met de cliënten. Dat zette me
aan het denken. Het leek me heel bijzonder om mijn
eigen ervaringen met psychische kwetsbaarheid en
herstel ook om te kunnen zetten naar iets positiefs, iets
waarmee ik anderen misschien wel kon ondersteunen bij
hun herstel”.
Esmé besloot te starten met de Traject Opleiding
Ervaringsdeskundigheid (TOED). Na dit te hebben
afgerond vond ze haar weg naar De Hoofdzaak en volgde
ze de cursussen van de basis Leerweg Ervaringsdeskundigheid (LED). Ook werd ze lid van het team ervaringsdeskundigen en werd al vrij snel gevraagd om mee te
werken aan een onderzoek van de Universiteit van
Utrecht, waar ze haar certificaat als ervaringsdeskundig
onderzoeker behaalde. Sinds begin dit jaar is ze ook
cursusleider bij De Hoofdzaak en ze volgt ook weer een
nieuwe opleiding: de GGZ Ervaringsagoog (GEO).
Ook heeft Esmé al meerdere malen haar herstelverhaal
gedeeld op opleidingen Sociaal Werk binnen het mbo
en hbo. Als ze voor de klas staat legt ze altijd uit hoe
het was om met onverwerkt trauma te leven. “Mensen
zeggen vaak: ‘ik begrijp dat het heftig was, maar op een
gegeven moment moet je toch door met je leven’. Ik hoop
de studenten in te laten zien dat het geen onwil is om het
trauma achter je te laten, maar dat je eigen geest je de
traumatische herinneringen ongewild blijft opdringen in
de vorm van herbelevingen en nachtmerries”.
Het gaat nu heel erg goed met Esmé, maar dat is wel eens
anders geweest. “Ik heb jarenlang geworsteld met de
gevolgen van trauma die ik heb opgelopen in mijn jeugd
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en de daaruit voortvloeiende depressies. Toen ik 13 jaar
was heb ik zelf hulp gezocht bij een vertrouwenspersoon
op school. Ik liep vast en wist niet meer wat ik moest
doen. De vertrouwenspersoon heeft mij doorverwezen
naar professionele hulpverlening. Ik heb veel therapie en
behandeling gehad en ben meerdere keren opgenomen
geweest.
Het herstel van trauma gaat veel dieper dan alleen de
herbelevingen en nachtmerries naar de achtergrond
krijgen met behulp van traumabehandeling. Het was
voor mij ook een proces van het een plekje proberen te
geven, compassie leren voelen voor mijzelf en voor de
keuzes die ik heb gemaakt en van het loslaten van de
boosheid die ik voelde om het onrecht van het trauma.
Ik merkte dat het boos zijn me langzaam begon te veranderen, dat ik harder en cynischer werd.

Het loslaten van de boosheid maakte dat ik
kon terugkeren naar de rustige en zachtaardige persoon die ik ben en die ik voor mijn
gevoel hoor te zijn.
Ook kostte het vasthouden van boosheid me zoveel
energie en het hield mijn aandacht strak op het verleden
gericht, waar ik niet gelukkiger van werd. Mijn hoop en
kracht ligt in het hier en nu en dat is waar ik naar wil
kijken”.
Inmiddels is Esmé al ruim 5 jaar zonder behandeling. Ze
voelt zich goed en is vooral benieuwd wat de toekomst
haar zal brengen.
Toen Esmé bij RCO de Hoofdzaak terecht kwam, was
ze naar eigen zeggen al best ver in haar herstel. “De
Hoofdzaak heeft mij geholpen om werkervaring op te
doen en om mijn ervaringsdeskundigheid te verbreden
en verdiepen, daar ben ik dankbaar voor. Het mooie
van de inzet van ervaringsdeskundigheid vind ik dat je

soms net even makkelijker de verbinding met een ander
maakt door de wederkerigheid van het contact en door
je kwetsbaar op te stellen over je eigen ervaringen met
herstel. En ook de mate van herkenning en erkenning
en de inzichten die je ziet ontstaan bij mensen maakt
het werk voor mij heel bijzonder. Ik leer zelf ook van alle
mensen die op mijn pad komen.”
Het gedicht hieronder heeft ze afgelopen oktober
geschreven. “Ik maakte iets mee dat vroeger een
herbeleving zou hebben getriggerd. Dat gebeurde nu
niet, maar het deed me wel herinneren hoe het voelde
toen ik nog zo overweldigd werd door het trauma.

Ik heb dit moment aangegrepen om die gevoelens te
beschrijven in een gedicht. Het schrijven ervan deed me
beseffen hoe ontzettend ver ik al ben gekomen. Ik weet
nu dat ik alle vragen die ik mijzelf onderin het gedicht
stel met ‘ja’ kan beantwoorden.

Mijn herstel is geen makkelijke reis geweest,
het was heftig en het was hard werken.
Maar ik heb een enorme ontwikkeling doorgemaakt en
veel geleerd over mijzelf. En om nu te kunnen zeggen dat
ik gelukkig ben met mijn leven, dat geeft mijn reis alle
betekenis die het nodig heeft”.

Om haar gevoelens een plek te kunnen geven, schreef Esmé al op jonge leeftijd gedichten. Sinds een jaar heeft zij het
schrijven weer opgepakt. Eén van haar gedichten gaat over haar worsteling met de gevolgen van trauma:

Trauma
When past remains present

My own mind has turned against me
Forcing me to relive the worst moments of my life over and over

I am invisible

again

Hidden in the background

Visions that only I can see,

Guarding my secret

while my brain and body respond as they did then

Scared to be found

Memories now torturers
Enemies that I try hard to avoid and fight

Voice soft as a vanishing whisper

Haunting my waking moments and my nightmares

The light fading from my eyes

Every day and every night

Closing off from the world around me
Oh so quietly trying to undo life’s ties

The world does not feel safe anymore
I don’t know who to trust and I am on my guard all the time

I have gotten lost in the shadows of my mind

The fear sometimes so crippling that I cannot move or speak

Wandering through dark and troubled memories

My strength rapidly fading in this long struggle for my survival

and thoughts so unkind

Leaving me feeling tired, small and weak

Restlessly searching for that thing that will set me free

Deeply aware that this trauma has changed me

I do not know what I am looking for,

I mourn for the child that I once was

but I know that the answer lies within me

and for the person that I will never get to be
Suddenly questioning my place in the world

I cannot make sense of what has happened

and loneliness like a magnifying glass to my silent suffering:

All this devouring anger trapped inside

I want to escape it all, I want to flee

I cannot find a safe release
I have no choice but to abide

Will I ever again be free?

A river of tears unshed, never seen or heard

Feel safe?

Longing for, but deeply fearing a comforting word

Be happy? Have my mind be at peace?

Because I carry with me the crushing burden of guilt and shame

Will I ever be a whole person again? Reclaim my gentle self?

Was it my fault? Am I to blame?

Oh, when, when will this suffering cease?
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