
 

 

 

Jaarverslag 2019 
 

 

 

 

www.rcodehoofdzaak.org 
  



 
Jaarverslag 2019 

 
 
 

 
 

 

2 

 

Voorwoord 
 
Net als bij mensen maakt De Hoofdzaak als organisatie perioden van groei, crisis en herstel mee.  
We hebben in 2019 meer mensen bereikt met onze ondersteuning bij hun persoonlijk herstel. Mensen 
die – zo blijkt uit de verhalen in dit jaarverslag – veel baat hebben bij de inzet van onze vrijwilligers. Bij 
De Hoofdzaak werken hoofdzakelijk ervaringsdeskundigen, als betaalde of vrijwillige medewerker. 
Dankzij onze vrijwilligers is De Hoofdzaak een sterke belangenorganisatie. Door de inzet van de 
betaalde medewerkers kon de toenemende vraag worden beantwoord. Mede door de steun van een 
groeiend aantal gemeenten kon De Hoofdzaak uitgroeien tot een belangrijk speler in het sociale 
domein. Deze verworvenheden willen we vasthouden. 
 
De afgelopen jaren is De Hoofdzaak enorm gegroeid. De omzet is gestegen en nieuwe producten en 
diensten zijn ontwikkeld. Maar ondanks deze groei hebben we 2019 met een financieel tekort 
afgesloten. Het tekort is ontstaan omdat de uitgaven geen pas hebben gehouden met de inkomsten 
en dat sommige inkomsten (subsidies) later zijn ingegaan dan gepland. Dit tekort geeft een gevoel van 
crisis, maar staat herstel en de continuïteit van De Hoofdzaak niet in de weg. 
 
Het werken aan herstel betekent dat we een beroep moeten doen op de veerkracht van de organisatie. 
Dat betekent reflecteren op organisatieprocessen en keuzes die gemaakt zijn en daar vervolgens 
lessen uittrekken. We hebben er het volste vertrouwen in dat het met de grote betrokkenheid en inzet 
van alle betaalde en onbetaalde medewerkers gaat lukken om weer in de positieve cijfers terecht te 
komen. Dat is belangrijk. Even belangrijk is dat we een krachtige organisatie blijven, die zich sterk 
maakt voor de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat is De Hoofdzaak! 
 
Bart Smith, directeur 
Wim van Veen, voorzitter RvT 
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Beeld van de Hoofdzaak in 2019 
 
De Hoofdzaak is de regionale belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en hun naasten in de regio’s Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland, West-
Friesland en Zaanstreek-Waterland.  
 

Doelstelling 
De Hoofdzaak richt zich op ondersteuning bij herstel en participatie, re-integratiebegeleiding, het 
versterken van mensen met psychische kwetsbaarheid (empowerment), belangenbehartiging van en 
voor deze mensen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn.  
 

Personeel  
De Hoofdzaak heeft zowel betaalde als onbetaalde medewerkers. De medewerkers zijn bij voorkeur 
ervaringsdeskundig als het gaat om het leven met een psychische kwetsbaarheid. Zij hebben veelal 
ervaring op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. 
De medewerkers worden betrokken bij besluiten ten aanzien van beleid en activiteiten. 
Per  31 december 2019 had De Hoofdzaak 12.56 fte in dienst (in het jaar 2019 waren dit 26 betaalde 
medewerkers) en 125 vrijwilligers. Meestal zijn de vrijwilligers werkzaam in het primaire proces en 
hebben de betaalde medewerkers faciliterende functies.  
 

Werkwijze  
Alle activiteiten zijn gebaseerd op ‘peer-to-peer support’. Mensen met een psychische kwetsbaarheid 
worden ondersteund en activiteiten worden gefaciliteerd door lotgenoten.  De Hoofdzaak tracht haar 
doel onder meer te bereiken door: 

 het werven van, opleiden tot en inzetten van ervaringsdeskundigen; 
 het bevorderen van initiatieven vanuit de samenleving alsmede het hulp bieden bij de 

uitvoering hiervan; 
 het adviseren en ondersteunen van cliënten(deel)raden in het kader van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen; 
 het geven van informatie, voorlichting en advies aan cliënten, burgers, zorgaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en overheden; 
 het ontwikkelen en aanbieden van cursussen die herstel bevorderen en destigmatiseren door 

het inzetten van ervaringsdeskundigheid. 
 

Bestuur 
De Hoofdzaak heeft één directeur/bestuurder die benoemd wordt door een Raad van Toezicht.  
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Strategisch beleid 
De Hoofdzaak heeft in 2015 een nieuwe strategie omarmd. Zij heeft zich ten doel gesteld om te 
groeien door meer te gaan ondernemen met ervaringsdeskundigheid en zich duidelijker te 
positioneren als belangenorganisatie. Doelen die daarbij gesteld zijn: 

• het ontwikkelen van nieuwe vormen en netwerken voor peer-support 
• de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van herstelactiviteiten en opleidingen tot 

ervaringsdeskundigheid 
• 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. 
Het ondernemerschap ging dus gelijk op met een streven naar kwaliteitsverbetering en het 
ontwikkelen van innovaties.  
 

Financiën  
De groeistrategie van De Hoofdzaak maakte dat de omzet in 2019 is toegenomen tot meer dan  
€ 1.000.000. Dat is ten opzichte van 2015 bijna een verdubbeling. Dat is een prachtig resultaat! Meer 
mensen kunnen gebruikmaken van de diensten van De Hoofdzaak. Geïnvesteerd is in nieuw personeel 
om de geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk te halen.  
 
Dit jaar is afgesloten met een negatief saldo van bijna € 100.000. Daardoor is het negatief vermogen 
opgelopen tot bijna € 132.000. Dat laat zich verklaren door de personeelskosten die hoger zijn 
uitgevallen dan geraamd. Eenmalige kosten voortkomend uit onder meer drie verhuizingen naar een 
nieuwe locaties (Den Helder in 2018, Zaandam en Alkmaar in 2019) spelen ook een rol.  
 
De Hoofdzaak heeft vanwege het streven naar een sterkere positie in het sociale domein soms te lage 
subsidievergoedingen geaccepteerd, voor het werk dat daarvoor verzet moet worden. Om dat 
inzichtelijk te maken is een kostprijsberekening gemaakt, wordt gewerkt met een registratiesysteem en 
worden alle activiteiten geëvalueerd. Begonnen is met een impactmeting door het optekenen van 
verhalen van cliënten.  
 
Enerzijds heeft De Hoofdzaak in 2019 laten zien dat continuering van de activiteiten goed mogelijk is. 
Bewezen is dat er behoefte is aan de dienstverlening van De Hoofdzaak in het sociale domein. De 
Hoofdzaak is gegroeid. Anderzijds is duidelijk geworden dat een goed personeels- en 
vrijwilligersbeleid en financieel management voorwaarden zijn voor een stabiele organisatie, om deze 
groei te kunnen dragen. In 2019 is ingezet op een betere administratie en kostenbeheersing, zodat die 
in de pas kunnen lopen met de groei van de organisatie. 
 

Organisatie 
Het aantal gemeenten waar De Hoofdzaak een subsidierelatie mee heeft is toegenomen. In de 
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel, Bergen, Alkmaar, Uitgeest, Langedijk, 
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Heerhugowaard, Castricum, Heiloo, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggeland, Medemblik, Opmeer, 
Stede Broec, Zaandam en Purmerend is De Hoofdzaak nu actief. 
 
De regionalisering van de organisatie is voortgezet. De Hoofdzaak heeft vier regio’s met 
regiocoördinatoren, die budgetverantwoordelijk zijn. De centrale organisatie heeft een 
dienstverlenende functie voor de regio’s, in het bijzonder waar het gaat om ICT, innovatieve projecten 
en de scholing van vrijwilligers. Gezocht wordt naar nieuwe geldstromen, door scholingen en 
trainingen ook commercieel aan te gaan bieden.  
 

Activiteiten 
De Hoofdzaak heeft het afgelopen jaar verschillende activiteiten geboden: 
 

Zelfhulp- en herstelgroepen 
De Hoofdzaak biedt op meerdere locaties 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. Er is met een subsidie van ZonMw een nieuwe zelfhulpgroep methode 
ontwikkeld, de Praat- en luisterrondes, die nu in een pilot draait in Hollands Kroon, en dan wordt 
uitgerold in Den Helder en Alkmaar.  
 

Individuele ondersteuning 
In de meeste gemeenten is nu een team van ervaringsdeskundige vrijwilligers, die individuele 
begeleiding en onafhankelijke cliëntondersteuning geven, vaak op doorverwijzing van sociale 
wijkteams. In Enkhuizen is met een subsidie van ZonMw een wijkgerichte aanpak ontwikkeld, waarbij 
ervaringsdeskundige vrijwilligers met een professionele hulpverlener op huisbezoek gaan bij mensen 
die zorg mijden. In Zaandam, Alkmaar en Hollands Kroon zijn teams van jongeren 
ervaringsdeskundigen die andere jongeren in kwetsbare situaties ondersteunen. In Zaandam is een 
team van ervaringsdeskundige ouders die andere ouders van een kind in een kwetsbare situatie 
ondersteunen. 
 

Scholingen 
Voortdurend worden er nieuwe cursussen of trainingen voor ervaringsdeskundige vrijwilligers 
ontwikkeld. Bovendien wordt gewerkt aan de kwaliteit van de scholingen, die steeds beter is 
afgestemd op landelijke criteria. Voor vrijwilligers is het belangrijk om aan deze cursussen deel te 
nemen, omdat daarmee ook de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. 
 

Voorlichting en anti-stigmabijeenkomsten 
Ervaringsdeskundigen geven voorlichtingen tijdens bijeenkomsten met als doel om informatie te 
geven over het leven met een psychische kwetsbaarheid en het stigma te bestrijden. Bijeenkomsten 
die worden georganiseerd in samenwerking met GGZ-NHN zijn meestal gerelateerd aan een bepaalde 
diagnose. Bijeenkomsten op verzoek van gemeenten zijn meestal wijkgericht. Met sportorganisaties 
worden bijeenkomsten georganiseerd om sporten toegankelijk te maken voor mensen met een 
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psychische kwetsbaarheid. Jongere ervaringsdeskundigen geven voorlichtingen op scholen over 
mentale gezondheid.  
 

Informatie en advies  
Op de locaties van De Hoofdzaak is informatie te vinden over diverse patiëntenorganisaties, 
lotgenotencontacten, zelfhulpgroepen, cursussen en dergelijke. Onze medewerkers geven informatie 
en advies aan mensen die langskomen, bellen of vragen stellen via de e-mail. RCO De Hoofdzaak 
informeerde haar netwerk en haar doelgroepen via Facebook en de website.  
 

Crisiskaarten 
In 2019 heeft De Hoofdzaak mensen ondersteund bij het opstellen van een crisiskaart, veelal in het 
kader van de aanpak van mensen met verward gedrag, dankzij subsidies van ZonMw in De Kop van 
Noord-Holland, West-Friesland en Zaanstad. Er werden ook nieuwe crisiskaartconsulenten opgeleid. 
 

 
 
 

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 (hierboven zonder slash, ik zou het op beide plekken op dezelfde manier 
schrijven) ondersteunen de cliëntenraden en hun leden hierbij, teneinde het cliëntperspectief in het 
beleid goed tot zijn recht te laten komen.   
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Collectieve belangenbehartiging en beleidsadvies  
De Hoofdzaak participeert in de verschillende gemeenten in beleidstrajecten rond mensen met 
verward gedrag, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, suïcidepreventie en de transitie van 
het sociaal domein.  
 

Trends  
Steeds meer projecten worden aangevraagd op het gebied van inzet van ervaringsdeskundigen in 
wijken. In Den Helder de Visbuurt, in Hoorn Kersenboogerd en in Alkmaar Overdie. Dat is een goede 
ontwikkeling, waardoor de ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak laagdrempelig mensen kunnen 
bereiken. Vaak wordt samengewerkt met lokale welzijnsorganisaties en wijkcentra. Het vraagt een 
aanpassing van de scholing en coördinatie van vrijwilligers. 
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Verhalen 
 

Contact met andere mensen 
 

Via het Sociaal Wijkteam bij mij in de buurt ben ik bij De Hoofdzaak terecht gekomen. Ik werd door de 
ervaringsdeskundigen aangezet tot actie ondernemen. Wat ik allemaal gedaan heb? Teveel om op te 
noemen: afleiding zoeken en heel veel fietsen waardoor ik mooie plekken heb gezien in Zaanstad. 

De inzet van ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak is belangrijk voor mij geweest, omdat ik uit 
mijzelf geen initiatief neem. Ik ga vermijden. Door de ondersteuning ben ik uit mijn eenzaamheid 
gekomen en heb ik contact gemaakt met andere mensen. De ondersteuning vanuit De Hoofdzaak heb 
ik geweldig ervaren. Vol lof. 100%. 

Wat De Hoofdzaak kan verbeteren? Na mijn aanmelding heb ik een aantal maanden moeten wachten 
op de ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Ik had wel regelmatig contact met de teamleider, 
maar het wachten was lastig voor mij. Mijn verbeterpunt voor De Hoofdzaak is: wachtlijsten zoveel 
mogelijk voorkomen. 

Koog Zaandijk, Rian Vis 

 

Uitgelicht 
 

Ondersteuning van de CFM raad 
De CFM-raad bestaat uit een verzameling mensen met ieder hun eigen bagage, die zich inzetten voor 
de belangen van (ex)cliënten en familie binnen GGZ NHN. De coach/ondersteuner is geen raadslid, 
maar wel een belangrijk persoon voor en binnen de raad. De coach/ondersteuner onderhoudt de 
contacten binnen de organisatie en daarbuiten, draagt bij aan de continuïteit waarbij flexibiliteit altijd 
noodzakelijk is. De coach ondersteunt waar nodig, is een luisterend oor, de stabiele factor en een 
duizendpoot. 

De coach/ondersteuners doen het goed. Elk heeft een eigen werkwijze, waardoor je met de een meer 
hebt dan met de ander. Dat is waarschijnlijk wel goed ook. Zo vullen de coach/ondersteuners elkaar 
aan. Het is goed dat de coach/ondersteuners niet in dienst zijn van GGZ NHN. Dat zou hun 
onafhankelijke positie aantasten en zou indirect ook gevolgen kunnen hebben voor het CFM-
raadswerk en voor de raadsleden. Zij doen (zoals de bedoeling is) vanuit een onafhankelijke positie 
hun raadswerk. 

Een CFM-raadslid  
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Regio West-Friesland  
Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

 

De regio West-Friesland groeit! In het team West-Friesland zijn inmiddels ruim twintig 
vrijwilligers actief in verschillende rollen en projecten. 

 

Het Team Ervaringsdeskundigen (TED) heeft in 2019 veel mensen met een behoefte aan individuele 
ondersteuning kunnen helpen. In 2019 zijn 26 nieuwe ondersteuningstrajecten gestart. In totaal zijn 40 
mensen ondersteund door een ervaringsdeskundige cliëntondersteuner. Een traject duurt meestal een 
paar maanden. Vaak heeft de cliënt dan toegang gekregen tot een behandeling of gaat het beter met 
hem of haar en is er geen begeleiding meer nodig. De meeste mensen zochten in 2019 ondersteuning 
bij het TED in Hoorn vanwege somberheid, depressieve gevoelens en eenzaamheid. De ondersteuning 
wordt zeer gewaardeerd. Het wordt ervaren als een goede overbrugging naar een behandeling. De 
steun die wordt gegeven voorkomt herhaling van problemen en geeft meer persoonlijke groei. 

Er is een Creative Monday is 
een bijeenkomst die 
voortkomt uit het project 
Ondernemen met Ervaring. 
In groepsverband kunnen 
mensen werken aan een 
eigen doel. Door dit in 
groepsverband te doen, 
helpen de deelnemers 
elkaar bij het vinden en 
benutten van hun eigen 
kracht en hun intrinsieke 
motivatie. Zodoende maken 
mensen stappen richting 

persoonlijk, maar ook maatschappelijk herstel. In 2019 zijn er meerdere nieuwe deelnemers 
ingestroomd, die prachtige wensen omzetten naar concrete doelen en daarmee aan de slag gaan. De 
doelen lopen uiteen van het doen van vrijwilligerswerk, starten aan een talenstudie en het opzetten 
van een werkconferentie. De Hoofdzaak heeft alle voorbereidingen getroffen om begin 2020 te starten 
met een tweede groep, Creative Tuesday, in Enkhuizen. 

In het kader van het project Leren en Participeren in de wijk, waarin De Hoofdzaak samenwerkt met 
Welwonen, is veel geïnvesteerd in het vinden, scholen en binden van vrijwilligers. Twee vrijwilligers zijn 
in 2019 gestart en actief in de Oranjestraat in Enkhuizen. Zij gaan outreachend te werk en slagen er in 
om contact te leggen met bewoners waarover zorgen bestaan. Deze bewoners mijden veelal zorg en 
hebben geen actieve hulpvraag. Het lukt de ervaringsdeskundigen om middels de 
presentiebenadering wel contact op te bouwen. De methode die in het project ontwikkeld is 
ontwikkeld is heet: ‘Kom binnen!’ Dat laat goed zien waar het om gaat: ervaringsdeskundigen mogen 
door hun vasthoudendheid bij mensen thuis binnen komen en mensen laten toe dat contact wordt 
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gemaakt. Begin 2020 gaan nog 3 getrainde vrijwilligers deelnemen aan het project. We komen 
daarmee tot het beoogde team van 5 ervaringsdeskundige vrijwilligers. 

 

Verhalen  
 

De wethouder adviseerde RCO De Hoofdzaak  

Voor Trudy was de eenzaamheid er op het moment dat haar leven begon. Een veilig nest waarin zij 
thuis was en zich geborgen wist, heeft ze nooit gekend. Inmiddels weet Trudy hoe ze met 
eenzaamheid om moet gaan en betekent alleen zijn voor haar geen pijnlijke eenzaamheid meer. Trudy 
weet nu goed wat ze wil. Andere mensen ondersteunen die worstelen met eenzaamheid ziet Trudy als 
een nieuwe levenstaak.  

Trudy heeft in haar leven lang met eenzaamheid te maken gehad. Mensen in haar omgeving hebben 
daar vaak bot op gereageerd. Haar eenzaamheid zou een gevolg zijn van de keuzes die ze zelf maakte, 
en daarmee was het ook haar eigen schuld. Lang verstopte Trudy delen van zichzelf uit schaamte, haar 
pijn probeert ze te negeren. Als Trudy tegenwoordig alleen is, voelt dat niet meer als eenzaamheid. Zij 
heeft inmiddels heeft geleerd om zichzelf te omarmen zoals ze is en heeft ze een goede band met 
zichzelf. Terugkijkend zegt Trudy: “De nare ervaringen hebben me veel opgeleverd, het heeft me 
gemaakt tot wie ik nu ben”.  

Trudy ziet goed voor zich hoe zij vanuit haar eigen ervaring andere mensen kan ondersteunen, ze wil 
er zijn voor iedereen die wel eens worstelt met eenzaamheid, in welke vorm dan ook. De praktische 
uitwerking van haar doel vindt zij lastiger. Op welke plek zou ze de ondersteuning kunnen aanbieden? 
Hoe bereikt ze de mensen voor wie ze zich wil inzetten? Wat zou een aansprekend logo kunnen zijn 
voor haar project? 

Op een nieuwjaarsreceptie spreekt Trudy de burgemeester aan over haar plan, die een wethouder bij 
het gesprek betrekt. Zij adviseren Trudy om contact op te nemen met De Hoofdzaak. Als Trudy daar 
kennismaakt en vertelt over haar plannen, wordt duidelijk dat zij hiermee uitstekend aan de slag kan 
bij Creative Monday in Hoorn. Creative Monday komt voort uit het project Ondernemen met Ervaring. 
Het zijn wekelijkse bijeenkomsten waar mensen die te maken hebben met een psychische 
kwetsbaarheid of die ontwrichtende ervaringen hebben meegemaakt kunnen werken aan een eigen, 
persoonlijk doel. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de deelnemers met elkaar uitwisselen welke 
stappen ze zetten en elkaar feedback geven.  

Trudy heeft nu bijna 10 bijeenkomsten bijgewoond. Haar plannen krijgen steeds meer vorm. Trudy legt 
uit dat het fijn is dat de deelnemers naar haar plannen luisteren en erop reageren. Dit brengt haar 
steeds een stap verder. Soms gaat bij een bijeenkomst de aandacht naar een van de andere 
deelnemers, en is ze het luisterend oor. Ze vindt het mooi dat op die momenten gebeurt wat nodig is. 
“Je stapt in deze groep als jezelf, met je eigen kwetsbaarheid en je eigen persoonlijkheid.” Soms zijn er 
wrijvingen in de groep, maar dit lost zich altijd goed op. “In de groep gaan we op een gelijkwaardige 
manier met elkaar om.” 
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Vlak voor dit interview heeft Trudy tijdens Creative Monday een opzet voor een krantenartikel met de 
groep besproken. Het is een oproep voor mensen die last hebben van eenzaamheid om contact op te 
nemen met Trudy. Ze leest het artikel voor. “Hoe zou het zijn als we dit ‘moeilijke stuk’ helemaal 
toelaten? Ons er niet langer voor schamen of onszelf ervoor veroordelen?” Over alleen zijn schrijft ze: 
“Het zou een rustpunt kunnen worden, een moment van inkeer, meditatie of zelfs een bron van 
creativiteit!” Trudy hoopt dat ze haar cursus succesvol van de grond krijgt. Voorlopig blijft ze hieraan 
werken tijdens Creative Monday. “Ik zou anderen die aan een eigen doel willen werken zeker adviseren 
om dat bij Creative Monday te doen. Het helpt mij echt verder. Het feit dat er geen kosten aan zijn 
verbonden vind ik ook een pluspunt!” 

 

Uitgelicht  
 

De cursusbegeleider 
De scholing van ervaringsdeskundigen staat centraal binnen De Hoofdzaak. De modules van de 
Leergang  ervaringsdeskundigheid (LED) worden grotendeels gegeven door ervaringsdeskundige 
cursusbegeleiders. Voor sommige modules worden externe cursusbegeleiders aangetrokken. 
 
Als ervaringsdeskundige cursusbegeleider begeleid je samen met een collega één of meerdere 
modules van de LED. De drie basismodules van de LED bestaan uit 8, 5 en 5 dagdelen en worden het 
hele jaar door regelmatig gegeven. Met behulp van door De Hoofdzaak ontwikkeld lesmateriaal 
begeleid je de cursisten in hun ontwikkelingsproces om ervaringsdeskundige te worden, waarbij er 
veel ruimte is voor uitwisseling in de groep. Je bespreekt door de cursisten gemaakt huiswerk en 
begeleid de uitwisseling in de groep. Met begrip voor het proces van de deelnemers bepaal je of 
iemand aan alle eisen van de cursus heeft voldaan om het certificaat te kunnen ontvangen. 
 
Regelmatig is er een Scholingsdag voor cursusbegeleiders bij De Hoofdzaak. Als cursusbegeleider 
wordt er van je verwacht dat je de basis LED en de module Communiceren in presentie hebt gevolgd.  
Suzanne Schipper, coördinator scholing  
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Regio West-Friesland in feiten en cijfers 
 
In West-Friesland waren 20 ervaringsdeskundigen werkzaam in 2019. 
 
Team ervaringsdeskundigen 
48 trajecten individuele ondersteuning 
13 crisiskaart trajecten 
 
Zelfhulpgroepen  
(depressie, anders begaafd, in gesprek met elkaar) 
4 groepen 
49 deelnemers 
8,4 gemiddelde waardering voor de zelfhulpgroepen 
 
Herstelcursussen 
(Leer jezelf kennen, Met beide benen op de grond, Minder piekeren, beter slapen, Vriendschap in 
beweging) 
49 deelnemers 
9 gemiddelde waardering voor Leer jezelf kennen en Met beide benen op de grond 
 
Basis Leerweg Ervaringsdeskundigheid 
18 trainingen 
57 deelnemers 
 
Creative Monday 
Wekelijks 
13 personen 
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Uitgelicht  
 

De schrijfclub van Den Helder  
Den Helder heeft een schrijfclub. In de schrijfclub kun je over je ervaringen schrijven en die met elkaar 
delen. Je schrijft aan de hand een thema, dat je met elkaar uitkiest. Het leuke van de schrijfclub is dat je 
sociaal bezig bent, en de schrijfclub biedt je een veilig plek waar je dingen met elkaar kunt delen en 
waar je je mag uiten.  
 
De schrijfclub wordt geleid door een ervaringsdeskundigen met schrijfervaring. Hieronder volgen 
enkele bijdragen van de deelnemers. 
 
Joyce 
3 of 4 jaar geleden nam ik deel aan de schrijfclub. Nu mag ik al zo'n 2 jaar de schrijfclub draaien met 
een fantastische collega. Voor mij betekent dit een stukje zingeving in mijn leven. Ik beschouw het dan 
ook absoluut als een voorrecht om de deelnemende mensen te zien ontwikkelen en groeien. Een ieder 
op zijn of haar eigen unieke manier. 
Schrijven is nog altijd belangrijk voor me. Het houdt me op de been. Zelfs in deze bizarre tijden. Ik 
hoop dan ook dat dit alles snel voorbij gaat zodat we weer snel kunnen starten met de schrijfclub. 
 
Beppie 
Ik schrijf graag in de ‘elfjesvorm’: 11 woorden in een vast schema. Voor deze gelegenheid schreef ik dit 
elfje voor het jaaroverzicht: 
schrijfclub 
sinds januari 
ben ik erbij 
ik kom er graag 
plezierig 
 
Mariëlle 
Mijn pen stroomt over 
Nu, in deze tijd van Corona 
Besef ik weer hoe belangrijk de schrijfclub is en waarom deze er is. 
Schrijven verbindt 
En geeft de mogelijkheid je verbonden te voelen. 
Je kijkt naar wat er van binnen leeft 
En mag het naar buiten brengen, delen 
Maar het hoeft niet. 
Daardoor ervaar je: ik mag er zijn, 
Een levensbehoefte! 
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Regio Zaanstreek-Waterland  
Zaanstad, Purmerend  
 
In 2019 heeft De Hoofdzaak in Zaanstad een eigen onderkomen gevonden. Met de ondersteuning van 
de gemeente Zaanstad kon een fysieke locatie in de Veldschuit worden betrokken. Op 26 juni kon de 
wethouder Natasja Groothuismink de bekende nep champagnefles ceremonieel en met een mooie 
toespraak tegen de Veldschuit slaan voor de feestelijke opening van onze eigen locatie aan de 
Veldbloemenweg 6C te Zaandam. 
 

Dit betekent in de dagelijkse praktijk veel voor zowel 
onze eigen medewerkers als onze cliënten. 
Bijeenkomsten, afspraken, cursussen en intervisie vinden 
voortaan in een eigen, vertrouwde omgeving plaats. De 
herkenbaarheid en vindbaarheid is vergroot. De 
inwoners van Zaanstad weten ons beter en sneller te 
vinden met hun hulpvragen.  
 
Het jaar 2019 was een enerverend en druk jaar. Naast de 

reguliere activiteiten (cliëntenondersteuning  door de 3 teams van ervaringsdeskundigen TED, JEZ en 
ZOED), zijn er 3 projecten uitgevoerd:  
 

1. Het opzetten van een hulp-informatielijn voor Zaanse jongeren What’s App JEZ, in 
samenwerking met de gemeente Zaanstad, GGD Straathoekwerk, YOUZ en het Jongerenloket. 

2. Het ontwikkelen van en kwartier maken voor een Herstelwerkplaats. Een Herstelwerkplaats is 
een laagdrempelige voorziening waar cursussen, inloop en ontmoetingen plaatsvinden en 
inwoners/ cliënten werken aan hun eigen herstel.  

3. Het uitvoeren van een pilot cliëntondersteuning “Crisiskaart” in het kader van het 
gemeentelijke Koplopers project. 

 

Team ervaringsdeskundigen 
Het was een jaar met veel personele wisselingen voor het team Ervaringsdeskundigen Zaanstad. Een 
aantal vrijwilligers is vertrokken en nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. Zij hebben een 
opleiding tot ervaringsdeskundige gedaan. Er werken nu 13 vrijwilligers bij team Zaanstad  
 

Pilot crisiskaart  
Het hoogtepunt van 2019 was de pilot Crisiskaart. Een aantal vrijwilligers kreeg een opleiding tot 
crisiskaartconsulent. De vele positieve reacties van de Sociale Wijkteams, Leviaan, Reakt en andere 
partnerorganisaties maakten duidelijk hoe belangrijk de Crisiskaart wordt gevonden voor de burgers in 
Zaanstad. De resultaten en samenwerking met het werkveld zijn goed gebleven. 
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Jongeren ervaringsdeskundigen  
Het afgelopen jaar is het goed gegaan met het team van jongeren ervaringsdeskundigen. Er zijn 80 
trajecten geweest met jongeren. Jongeren melden zich met een veelheid aan problematieken. Dit laat 
zien dat er heel veel op de jongeren ervaringsdeskundigen afkomt. We zijn heel trots op deze 
jongeren die zich inzetten voor het welzijn van andere jongeren.  
 
De jongeren ervaringsdeskundigen hebben ook voorlichtingen gegeven en denken mee over 
gemeentelijk beleid. De jongeren die zich hebben aangemeld om JEZ’er te worden hebben de training 
van De Hoofdzaak of de cursus Zicht op herstel gedaan. De vaste JEZ’ers hebben aanvullende 
trainingen gekregen. 
 

Hulp-informatielijn voor Zaanse jongeren What’s App JEZ 
De jongeren ervaringsdeskundigen hebben een project uitgevoerd dat helaas niet goed van de grond 
is gekomen: APP JEZ. Het doel was dat jongeren via WhatsApp laagdrempelig met JEZ jongeren in 
contact zouden kunnen komen. We hebben geëvalueerd en wat we ervan leren is dat een  project 
staat of valt met een goede campagne. Wat wel goed ging was hoe de groep JEZ jongeren het project 
gemotiveerd hebben aangepakt. 
 

Herstelwerkplaats 
De herstelwerkplaats Zaanstad is goed van de grond gekomen. De projectleider heeft kennismakings- 
en informatiegesprekken gevoerd met partnerorganisaties. Daaruit is het 6-wekelijks overleg 
Herstelnetwerk voort gekomen. Een Kick-off Herstelgericht werken in de Stoomhal te Wormer op 9 juli 
werd georganiseerd. Daarna is gestart met het samenstellen van diverse herstelactiviteiten: cursussen 
en zelfhulpgroepen. Onderzoek wordt gedaan naar samenwerkingsprojecten. Ook is meegedacht met 
gemeentelijk beleid: GGZ in de wijk.  
 
 
 

Verhalen 
 

Ik ben niet de enige  

 

Ik ben bij RCO de Hoofdzaak gekomen door Vanessa Macias van Straatgeluid. Zij vond dat de 
jongeren opleiding een geschikte cursus voor mij was en daar ging ik al snel mee akkoord. Bij RCO de 
Hoofdzaak heb ik leren schrijven en praten over mijn ervaringen, hoe ik dit op een professionele 
manier kan presenteren en met mijn verhaal andere kan helpen. 

De inzet van ervaringsdeskundige is belangrijk voor mij geweest omdat ik op deze manier zag dat ik 
niet de enige was. De enige was met de ervaringen die ik mee had gemaakt, maar door de 
ervaringsdeskundigen zag ik in dat je andere mensen kan helpen met je herstel of ervaringsverhaal. De 
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ondersteuning vanuit De Hoofdzaak heb ik als erg prettig ervaren, voelde me gehoord en geholpen. Ik 
kon altijd terecht met vragen. 

Wat de hoofdzaak had kunnen verbeteren zijn de lessen die je kreeg, ik zou namelijk meer 
ervaringsverhalen willen horen en vond ik het soms beetje onduidelijk en rommelig. Misschien voor de 
volgende groep een duidelijkere agenda van wat het plan is, en een overzicht van de vervolg 
opdrachten. 

Shannon Anhar 
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Regio Zaanstreek-Waterland in feiten en cijfers  
 
Team ervaringsdeskundigen (TED) Zaanstad  
103 aanmeldingen 
5 nieuwe vrijwilligers 
 
Crisiskaart 
5 crisiskaartconsulenten 
24 aanmeldingen voor een crisiskaarten 
9 gerealiseerde crisiskaarten 
 
Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ)  
80 trajecten 
30 korte contacten 
20 presentaties 
18 keer meedenken over beleid 
 
Team Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED) 
14  ondersteuners 
4 nieuwe ondersteuners 
27 aanmeldingen voor cliëntondersteuning 
20 trajecten 
8 voorlichtingen 
 
Herstelwerkplaats 
26 cursisten 
5 cursussen 
10 deelnemers wandelgroep 
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Verhalen  
 

Kunnen delen in een zelfhulpgroep is zo helpend 
 
Fay Mc Meekin volgde de Leerweg Ervaringsdeskundigheid, kreeg cliëntondersteuning en neemt deel 
aan een zelfhulpgroep. Het haalde haar uit een vastgelopen thuissituatie. Ze is nu veel rustiger 
geworden. 
 

“Thuis liep ik helemaal vast. 
Hulpverleners die kwamen en gingen. 
Een vriendin die ambtenaar is wees me 
toen op De Hoofdzaak. Daar ben ik 
begonnen met de Leerweg 
ervaringsdeskundigheid - Zicht op 
herstel, Herstelverhaal schrijven en de 
Ervaringsdeskundige benadering. 
Daarnaast ontvang ik 
cliëntondersteuning van De Hoofdzaak 
en ben ik deelneemster van een 
zelfhulpgroep PTSS.” 
 
“Het motto: ‘delen is helen’ spreekt mij 
heel erg aan, want dat is ook altijd mijn 
motto geweest. Door het deelnemen 
aan de zelfhulpgroep wordt de druk van 
de ketel gehaald en voel ik mij minder 
labiel. 
De herkenning is heel fijn, waardoor je 
je niet meer een vreemde voelt. Het feit 
dat je niet alleen bent is heel fijn. Het 
lost de problematiek niet op, maar het 
wordt wel stiller in mijn hoofd, rustiger. 

In plaats van altijd alleen de strijd aangaan met de negatieve gedachten in mezelf geeft het rust om te 
delen waar je mee zit. Kunnen delen is zo helpend.” 
 
“De ondersteuning vanuit De Hoofdzaak is echt geweldig geweest. Iedereen bij De Hoofdzaak is heel 
aardig. Het is heel mooi om te merken dat iedereen positief is bij De Hoofdzaak. Dat geldt voor alle 
werknemers, echt top.” 
 
“Wat tips betreft zou De Hoofdzaak bijvoorbeeld nog een plek kunnen ontwikkelen waar je langere tijd 
kunt verblijven. Geen crisisopvang, maar een veilig hersteloord waar je een tijdje kunt slapen om bij te 
komen en aan je herstel kunt werken. Dat zou kunnen helpen om gezinnen en woonomgeving te 
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ontlasten van de dagelijkse zorg en spanningen. Zodat ook zij even kunnen herstellen en hen een 
pauze gegund wordt.  En van daaruit goede nazorg regelen.” 
 
 
 
 

Echt meer doen aan zichtbaarheid  
 
Uit interesse om ervaringsdeskundige te worden had mijn SPV behandelaar bij GGZ NHN mij 
aangeraden om de basis LED te doen bij RCO. Zo ben ik bij De Hoofdzaak terecht gekomen. 
 

Tot nu toe de eerste 2 
cursussen gedaan en in 
januari start ik de 
laatste. De inzet van 
ervaringsdeskundigen is 
belangrijk voor mij 
geweest, want ze 
hebben mij geholpen 
om mijn visie te 
versterken, mijn kennis 
te verbreden en mijn 
inzichten in mijn herstel 
en hoe ik dat kan 
gebruiken enorm 
verbeterd. 

 
Hoe ik de ondersteuning vanuit De Hoofdzaak heb ervaren? Ik werd gemotiveerd, geïnformeerd en 
gesteund in mijn proces. Erg fijn en zeker belangrijk om iemand en ook mij verder te helpen. 
 
Wat kan De Hoofdzaak kan verbeteren is denk ik echt meer doen aan zichtbaarheid. Ik vond RCO 
moeilijk vindbaar online en moest echt via mijn SPV behandelaar gaan zoeken. 
Ruby Kuil 
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Regio De Kop van Noord-Holland  
Den Helder, Texel, Schagen, Hollands Kroon  
 
Vanuit de locatie in het Gezondheidscentrum aan het Bernhardplein in Den Helder werken de 
ervaringsdeskundigen van de Kop van Noord-Holland. In Den Helder is een goed lopende schrijfclub 
die mensen die schrijvend aan hun herstel werken. We zien een groei van het aantal deelnemers. Er 
wordt met elkaar gepraat aan de hand van thema’s, geschreven en veel gelachen. 
 
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.  
 
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!  
 
In Hollands Kroon zijn we samen met de 
wijkteam medewerkers een Kook café 
gestart. 
Speciaal voor jongeren die vanwege hun kwetsbaarheid moeilijk contacten maken met andere en 
leeftijd genoten. Ze komen eens per twee weken bij elkaar in de Kolk in Lutjewinkel. De Kolk is een 
multifunctionele ruimte waar de jongeren met elkaar denken over het menu, boodschappen doen en 
koken onder begeleiding van wijkteam medewerkers en een vrijwilliger van de Hoofdzaak. Het is een 
groot succes en er wordt gekeken naar verdere uitbreiding van activiteiten. 
 
Leuk is dat in Hollands Kroon een jongeren team van start is gegaan. In samenwerking met LINK 
jongerenwerk en Humanitas ggz maatjes is met ondersteuning van Incluzio het project Match-up 
opgezet. Jongeren ondersteunen als maatje of als ervaringsdeskundige andere jongeren. 
 
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 ondersteunen mensen bij het maken van 
een crisiskaart. 
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Het Team van ervaringsdeskundigen werkt in Visbuurt en andere wijken in Den Helder 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.  
 
 

Verhalen  
 
 

Mijn ervaring met De Hoofdzaak 

“Toen ik 10 weken zwanger was heb ik hulp gezocht bij meerdere hulpinstanties omdat ik geen 
woning had en er toch echt een baby onderweg was. Ik had ook schulden waardoor ik ook niet in 
aanmerking kwam om particulier te kunnen huren.  

“Toen ik contact zocht werd ik gelukkig al de 
volgende dag gemaild door Marion van De 
Hoofdzaak. We hebben dezelfde dag nog gebeld en 
ik kon me verhaal bij haar kwijt. Het was heel fijn om 
na al een tijdje hulp zoeken ik voor me gevoel 
eindelijk serieus genomen voelde. We hebben toen 
snel afgesproken en toen is voor mijn gevoel alles 
heel snel gegaan.  

“Marion zette eigenlijk alles in gang en hielp mij bij 
de juiste mensen te komen om uiteindelijk me huis 

te hebben toen ik 20 weken zwanger was. Ook heb ik direct hulp gekregen voor mijn schulden.  

“Het fijne was dat in dit hele proces ze me heeft bijgestaan en gesteund. Ik had elke week een gesprek. 
Dit voelde heel fijn doordat ik ook zwanger was en op deze manier ook van me af kon praten. Ik ben 
namelijk alleenstaande moeder dus het was soms best zwaar. Maar Marion heeft me echt het gevoel 
gegeven dat ik er niet alleen voor stond.  

“Nu is mijn zoontje al 4 maanden oud en woon ik al 8 maanden in mijn eigen huis. Echt zo fijn om de 
regie weer in eigen handen te hebben! Dankzij de goede hulp van Marion.” 
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Verhalen 
 
 

De sfeer was warm en ik had het gevoel dat ik 
echt begrepen werd 
 
Camiel woont samen met Kitty in Uitgeest en had een vraag waarvoor hij cliëntondersteuning vroeg 
van de Hoofdzaak. Bij Camiel was nooit echt een duidelijke diagnose gesteld, maar hij had wel 
behoefte aan duidelijkheid en goede begeleiding. 
 
Camiel, hoe ben jij eigenlijk bij 
de Hoofdzaak terechtgekomen? 
“Kitty kende De Hoofdzaak al. Zij 
wilde graag iets doen met haar 
ervaringsdeskundigheid en 
kreeg een tip over De 
Hoofdzaak. Zij heeft er 
cursussen gevolgd en een 
zelfhulpgroep begeleid. Wat ik 
heel fijn vond aan de 
cliëntondersteuning was dat 
jullie samen kwamen, elkaar 
aanvulden en dat jullie zelfs 
bereid waren om in de avond 
langs te komen zodat ik naar 
mijn werk kon. Ook vond ik het prettig dat jullie bij mij thuis kwamen. Dat deed me heel goed. Jullie 
vroegen steeds hoe het met me ging en ik had het gevoel dat ik altijd contact op kon nemen als het 
nodig was.” 
 
Camiel, je hebt op een bepaald moment al je hulpverleners bij elkaar gevraagd samen met je 
werkbegeleider en ons erbij. Wat was je doel om dat te doen? “Ik wilde graag duidelijkheid. Alles was 
zo versnipperd door al die hulp, nu kon iedereen bij elkaar komen om de hulp aan mij te bespreken. 
Nu heb ik eindelijk een diagnose, waar ik ook om vroeg, en een nieuwe plek van waaruit de 
begeleiding gebeurt. Het heeft me echt verder geholpen.” 
 
Heb je nog tips en aanbevelingen voor ons of voor de Hoofdzaak? “Ga zo door! Ik vond de 
ondersteuning heel prettig.” 
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Uitgelicht  
 

Het gebruik van de crisiskaart in de praktijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Door onverwachte dingen raak ik volledig overstuur en in paniek. 
Hierdoor weet ik niet meer wat ik moet doen en kan ik niet meer 

nadenken. Nu ik de Crisiskaart bij me draag, kan ik deze in dergelijke 
situaties aan iemand overhandigen en deze persoon weet dan hoe 

hij/zij moet handelen. Dit gevoel is rustgevend voor mij”. 

“Na hevige stress kunnen mijn lichaamsfuncties uitvallen. Ik kan dan niet meer goed 
zien en niet meer praten. Bewegen gaat moeizaam. Dit kan leiden tot het stellen van 
de verkeerde diagnose met als gevolg dat ik naar een ziekenhuis word gebracht, 
terwijl ik naar een veilige omgeving (thuis) moet worden gebracht waar ik binnen een 
paar dagen weer hersteld zal zijn. Doordat ik nu de Crisiskaart kan overhandigen aan 
een andere burger en/of het ambulancepersoneel weet ik dat ik de juiste zorg krijg. 
Dit geeft mij een veilig gevoel”. 
 

“Door mijn ziekte ben ik een deel van mijn zicht 
kwijtgeraakt. Hierdoor ben ik onzeker geworden 

en raak ik in paniek wanneer ik mocht 
verdwalen. Dit heeft tot gevolg dat ik de straat 
niet meer op durf en veel binnenblijf. Hierdoor 

word ik beperkt in mijn gaan en staan en 
vereenzaam ik. Met de Crisiskaart in mijn zak, 
weet ik dat ik deze aan iemand kan geven en 
dat ik weer veilig thuiskom. Hierdoor word ik 

zelfverzekerder en durf ik de straat weer op. Zo 
kan ik mijn eigen boodschappen blijven doen”. 
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Regio Kop van Noord-Holland in feiten en cijfers  
 

Texel 
4 informatie bijeenkomsten voor inwoners 
10 deelnames aan overleggroepen gemeente en ketenpartners 
5 trajecten cliëntondersteuning 
5 wekelijkse deelnemers aan Start to move 
2 wekelijks inloop Time out 
1 cursus deelnemer 
1 cursusleider 
 

Schagen 
3 Informatie bijeenkomsten voor inwoners 
4 trajecten cliëntondersteuning 
15 wekelijkse deelnemers aan Start to Move  
5 wekelijkse deelnemers aan lotgenoten contactgroepen 
18 deelnemers aa cursussen 
2 cursusleiders        
 

Hollands Kroon 
7 Informatie bijeenkomsten voor inwoners 
34 trajecten cliëntondersteuning aantal cliënten 
256 cliëntcontactmomenten   
8 deelnemers kookcafé aantal deelnemers 
17 deelnemers cursussen 
4 deelnemers contactgroep voor Poolse vrouwen  
 

Den Helder 
7 Informatie bijeenkomsten voor inwoners 
18 trajecten cliëntondersteuning aantal cliënten 
77 cliëntcontacten momenten totaal  
6 wekelijkse deelnemers lotgenoten contactgroep  
6 wekelijkse deelnemers schrijfclub 
69 deelnemers cursussen 
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Verhalen 
 

Wegwijs worden in alle informatie 
 
Ruim anderhalf jaar ben ik actief bij RCO de Hoofdzaak als ervaringsdeskundige, cliëntondersteuner en 
groepsbegeleider van de zelfhulpgroep depressie. Sinds mei 2019 ben ik ook raadslid bij de CFM raad 
Hoorn. Cliënten en Familiemedezeggenschapsraad (CFM-Raad) van de GGZ-NHN, die door De 
Hoofdzaak wordt ondersteund. 
 
In de cursus Herstelverhaal hoorde ik iemand enthousiast vertellen over de CFM-raad, waardoor ik ook 
enthousiast werd. Ik had ervaring als ouder én cliënt bij de GGZ en had zowel positieve als wat minder 
positieve ervaringen. Toen ik op de website van de GGZ over de CFM-raad had gelezen, heb ik mij 
meteen aangemeld. 
 
Van de ondersteuner kreeg ik meer informatie: wat je als raadslid kunt doen en wat de overeenkomst 
en het verschil was met mijn werk als ervaringsdeskundige bij de Hoofdzaak. Als raadslid deel je je 
ervaring als (voormalig) GGZ-cliënt en kan je dingen aankaarten en verbeteringen aandragen voor het 
algemene belang. Bij de Hoofdzaak ondersteun ik cliënten persoonlijk. 
 
Na een kennismakingsgesprek merkte ik hoe groot de GGZ is, met veel afdelingen en klinieken. Ik wil 
mij graag ontplooien en uitdagen, bijvoorbeeld voor iets grotere groepen mijn zegje doen. In de 
inwerkperiode was er al een regiovergadering, daar ontmoette ik andere raadsleden en kon alvast 
oefenen om iets te zeggen in een groepje van 6 personen. 
 
De ondersteuner hielp mij om wegwijs te worden in alle informatie; zij zorgt voor structuur en helpt 
mij bij mijn planning. Dat is soms wel nodig met mijn vergeetachtigheid. Ook een luisterend oor is 
belangrijk want ik ben als raadslid wel een persoon met soms nog een kwetsbaarheid. Dus dan is het 
wel fijn als je bij de ondersteuner terecht kan. De ondersteuner is onmisbaar. Door de gesprekken wist 
ik steeds beter wat ik leuk vind om te doen. Eerst liep ik mee met het inloopspreekuur. Dat was een 
perfecte uitdaging voor mij. Met cliënten en familieleden in gesprek over hun ervaringen met de GGZ. 
Ook mooi is om wat met die ervaringen te kunnen doen. Hoe zou de GGZ zich kunnen verbeteren en 
wat gaat al goed? 
 
Inmiddels ben ik al een tijdje raadslid en dat bevalt prima. Ik leer veel en ga al wat beter met mijn 
uitdagingen om. Ik doe nu zelf inloopspreekuren met een duo-raadslid. Ik hoop dat er nieuwe 
raadsleden bij komen, zodat we samen kunnen realiseren wat we graag willen: inspraak en opkomen 
voor de belangen van cliënten en familieleden. 
Hoorn, Annelies Jansen 
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Regio Noord-Kennemerland  
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Langedijk 
 
Vanuit de locatie Alkmaar vinden alle activiteiten plaats voor de regio Noord-Kennemerland. We geven 
cursussen en hebben enkele zelfhulp,- lotgenotengroepen draaien. Daarnaast bieden wij individuele 
cliëntondersteuning. Tevens is het bestuur en zijn de ondersteunende diensten hier gevestigd. 
 

Team ervaringsdeskundigen Alkmaar 
Het team van ervaringsdeskundigen in Alkmaar 
heeft een teamcoördinator. Zij coacht de 
ervaringsdeskundigen. Elke drie weken komt het 
team ervaringsdeskundigen bij elkaar, om en om 
voor intervisie of werkoverleg. De 
ervaringsdeskundigen zijn geschoold in de 
methodiek Krachtwerk. 
 

Ervaringsdeskundige Jongerenteam Alkmaar 
In 2019 konden we verder gaan met het project Team ervaringsdeskundige jongeren. Acht jongeren 
zijn opgeleid en hebben hun certificaat ontvangen van de wethouder Elly Konijn. Iedere jongere krijgt 
begeleiding van een medewerker van De Hoofdzaak. Inmiddels hebben enkele jongeren een betaalde 
baan of studie gevonden.  
De jongere ervaringsdeskundigen zetten zich in bij voorlichting geven op scholen, herstelverhaal delen 
met andere jongeren, bijeenkomsten voor eenzame jongeren en adviesgesprekken met hulpverleners. 
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe groep jongeren die zich hebben 
aangemeld om opgeleid te worden als jongere ervaringsdeskundige in 2020. 
 

Scholing 
We hebben dit jaar geïnvesteerd in de verdere professionalisering van onze ervaringsdeskundige 
vrijwilligers/ medewerkers De vrijwilligers deden de volgende cursussen: Basis Leerweg 
Ervaringsdeskundigheid, dit omvat: Zicht op herstel, Herstelverhaal en De ervaringsdeskundige 
benadering, en de verdiepingsmodules: Reflecteren, Omgaan met groepen, Communiceren vanuit 
presentie.  
De Hoofdzaak biedt ook de HOP (honest, open, proud) training aan, de training Zelfmoordpreventie, 
Vriendschap in beweging, Crisiskaartconsulent en de cursus ‘Met beide benen op de grond’. 
 

Beleid  
De Hoofdzaak is betrokken bij verschillende beleidsthema’s zoals: aanpak verwarde personen, aanpak 
eenzaamheid, vroegsignalering. Bovendien nemen wij wekelijks deel aan de dagstart in De Mare. Ook 
organiseren wij 1x per jaar een vrijwilligersdag en een opleidersdag.  
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Verhalen  
 

Er zijn deurtjes in mijn hoofd geopend 
 
Tom heeft afgelopen jaar bij de Hoofdzaak een cursus Zicht op Herstel gedaan. Dat heeft hem zoveel 
gebracht dat hij verder is gegaan met de cursussen en hij ook graag ervaringsdeskundige wil worden. 
 
“Tijdens mijn behandeltraject kwam ik iemand tegen die mij vertelde over RCO De Hoofdzaak. Ik ben 
de website op gaan zoeken en heb de stoute schoenen aangetrokken: ik heb het eerste telefoontje 
gepleegd. Ik kreeg een gesprek met de coördinator van de opleidingen en daarna heb ik me 
aangemeld voor de cursus Zicht op Herstel. Eind mei heb ik de cursus afgerond.” 
 

“De cursus was voor mij één grote eyeopener. Ik 
heb in die acht weken veel meer geleerd en 
inzicht in mezelf gekregen dan vele jaren 
cursussen en therapie. De cursus heeft gemaakt 
dat ik weer met mensen wil werken. Ik heb meer 
dan 25 jaar zorgervaring. Doordat deze cursus 
‘deurtjes’ in mijn hoofd heeft opengezet ten 
aanzien van dingen die ik in feite al wist, kennis 
die ik al had, kwamen mijn kwaliteiten en 
valkuilen duidelijk naar voren. Nu ken ik mezelf 
beter als professional - maar bovenal als mens. 
Een mens met grenzen en beperkingen, maar met 
een idee hoe ver ik al ben gekomen. Nu zou ik 
graag verder willen als ervaringsdeskundige in het 
veld.” 

 
“De cursus heeft me nieuwe inzichten gegeven en ik ben enorm gemotiveerd geraakt om weer met 
mensen te gaan werken. Eerst ga ik verder met de volgende cursussen, zoals ‘Herstelverhaal’. Ik ben 
ontzettend gemotiveerd en ik ben ondertussen ook al gevraagd om eventueel cliëntondersteuner te 
worden bij De Hoofdzaak.” 
  
“Wat voor mij het verschil maakte waren de dames die de cursus gaven en het contact met mijn mede 
cursisten. We hadden zoveel raakvlakken en ik kreeg zoveel nieuwe inzichten. Ook heb ik nieuwe 
woorden geleerd voor zaken die ik niet onder woorden kon brengen. En dat allemaal in een rustige 
veilige omgeving. De kwaliteit van de cursusleidsters was echt top, wat een fijne mensen.” 
 
“Het was een beetje een drempel om contact op te nemen met RCO. Maar inmiddels ben ik De 
Hoofdzaak enorm dankbaar voor de geboden kansen.” 
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Verhalen 
 

Aan jezelf blijven werken  
 
Paul (55) is van nature een ondernemende, leergierige persoon. Persoonlijke groei, nieuwe ervaringen 
opdoen en interessante mensen ontmoeten zijn voor hem drijfveren in het leven. Toch raakte Paul in 
een depressie, en ging hij stemmen horen. Toen Paul werd opgenomen in de GGz raakte hij zichzelf 
helemaal kwijt. “Zeven magere jaren”, noemt Paul deze periode. Van een actieve, open man werd hij 
een passieve, zieke patiënt. 
 
Paul kwam in contact met 
ervaringsdeskundigen van RCO De 
Hoofdzaak, en dat veranderde alles. “Ze 
hebben me eruit gesleurd”, zegt hij. De 
ervaringsdeskundigen motiveerden Paul om 
de regie weer te pakken, zijn eigen doelen 
weer te bepalen en maakten Paul ervan 
bewust dat het aan hemzelf is om zijn leven 
weer mooier te maken. “Het vuur in mij 
werd weer ontstoken”, zegt Paul, “Je moet 
aan jezelf blijven werken”. Sindsdien pakt 
Paul zijn zelfstudies weer op, legt hij weer 
contacten en verkent hij met enkele 
partners de mogelijkheden voor een eigen 
bedrijf. Complimenten kreeg hij van huis uit 
nooit. Nu krijgt hij van anderen juist veel 
positieve feedback, wat zijn zelfvertrouwen 
verder doet groeien. 
 
Voor zijn ‘magere jaren’ heeft Paul al veel 
van wat op zijn bucketlist staat gedaan. 
Duiken, parachute springen, talen geleerd 
en reizen gemaakt. Nu is Paul in staat opnieuw over zijn bucketlist na te denken. Als eerste zegt hij dat 
hij zijn eigen bedrijf tot een succes wil maken. Hij wil bovendien nog vele nieuwe dingen leren, en veel 
interessante mensen blijven ontmoeten. 
Paul neemt deel aan Creative Monday in Hoorn. 
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Regio Noord-Kennemerland in feiten en cijfers 
 
Het team ervaringsdeskundigen 
15 vrijwilligers 
103 ondersteuningstrajecten 
454 contactmomenten 
93 informatie en advies 
 
De herstelactiviteiten ‘Leer jezelf kennen’ en de ‘Leer ervaar groei’ 
36 bijeenkomsten 
9 gemiddeld als waardering 
 
De Zelfhulpgroep Depressie en de zelfhulpgroep PTSS/DIS/BPS/Angst 
70 bijeenkomsten 
17 deelnemers 
 
Crisiskaarten 
13 gerealiseerde kaarten 
101 contactmomenten 
 
Opleidingen 
330 cursisten 
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Verhalen  
 

Iets terug kunnen doen 
 
Mijn moeder is werkzaam als cursusleider en cliëntondersteuner bij RCO de Hoofdzaak. Zij stelde me 
begin dit jaar op de hoogte van de cursus jongere ervaringsdeskundige. 
 
Deze cursus heb ik met succes afgerond. Zo ben ik al een keer bij een bijeenkomst geweest van 
LifeGoals, ben ik in gesprek gegaan met de wethouder van Jeugd in Alkmaar en heb ik een jongere die 
ik als ervaringsdeskundige begeleid. Ik vind het een mooi gegeven dat ik mijzelf nu in kan zetten met 
communicatieve, reflecterende en feedback gevende vaardigheden die ik het opgedaan in de cursus 
jongere ervaringsdeskundige. 
 
Voor mij is het belangrijk om iets terug te kunnen doen voor andere jongeren. Het is fijn dat ik met 
mijn ervaringen uit het verleden op een positieve manier kan inzetten, door het ondersteunen van 
andere jongeren. Ik ben nu in contact met een jongere van wie de ouders in een nare scheiding zitten, 
hier heb ik ervaring mee en ik kan laten zien dat diegene er niet alleen voor staat. 
 
Waar ik mee af wil sluiten is dat ik heel fijn vind is dat ik een contactpersoon heb. Dit is Annieke, af en 
toe hebben we een gesprekje over hoe het gaat en of ik ergens mee zit. 
Daphne Kuin 
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Ik kan er voor haar zijn 
 
Ik was jongerencoach bij z11 en via z11 heeft iemand mij erop gewezen of het niet iets voor mij was 
om ook jongere ervaringsdeskundige te worden bij De Hoofdzaak. Het sprak me meteen aan en heb 
een mail gestuurd. Kort daarna mocht ik op gesprek komen en na het gesprek kreeg ik al heel snel te 
horen dat ik de cursus kon gaan volgen. 
 
Op het moment dat de opleiding begon ging het eigenlijk nog niet lekker met me. Maar tijdens de 
opleiding moesten we ons herstelverhaal schrijven. Daardoor kwam ik tot veel meer inzichten en ging 
er bij mij echt een knop om. 
 
We kregen tijdens de cursus goede ondersteuning en persoonlijke gesprekken. Dit was erg fijn. Ik 
kreeg steeds meer vertrouwen in mezelf dat ik andere mensen kon gaan helpen. Ik begeleid nu al een 
langere tijd een meisje die tegen iets aan loopt waar ik vroeger ook tegen aan gelopen ben. Het is zo 
mooi en fijn om te zien dat ik er voor haar kan zijn. Ik zelf heb dit altijd heel erg gemist. 
 
En nu na een halfjaar werk ik als ervaringsdeskundige bij het ggz. Zonder de verwijzing vanuit z11 en 
de cursus tot ervaringsdeskundige was ik hier nooit gekomen en had ik waarschijnlijk nog ziek thuis 
gezeten. 
 
Ik hoop dat nog veel meer jongeren zoveel baat bij de opleiding kunnen hebben. En dat we met een 
groter team nog meer jongeren mogen gaan helpen en ondersteunen. Hoe mooi is het om je eigen 
ellende om te kunnen zetten naar iets positiefs! 
Fiona Doornbos 
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De Hoofdzaak werkt in de regio’s  
 

 

DE KOP VAN NOORD-HOLLAND 

Bernardplein 76C, 1781 HK Den Helder | T. 0223-68 46 96 

 

NOORD-KENNEMERLAND 

Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar | T. 072-514 33 80 

 

WEST-FRIESLAND 

Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn | T. 0229-24 90 40 

 

ZAANSTREEK-WATERLAND 

Veldbloemenweg 6C, 1508 WV Zaandam | T. 075-204 75 30 
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