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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van RCO De Hoofdzaak over het jaar 2020. Een jaar dat de geschiedenis ingaat
als een jaar waarin alles anders was dan we gewend waren. Een jaar waarin we door het coronavirus
gedwongen werden thuis te werken en op zoek moesten naar andere manieren van contactleggen
met cliënten, deelnemers aan cursussen en netwerkpartners. Evenals voor zo vele anderen bood ook
voor medewerkers van De Hoofdzaak online werken uitkomst. En het online werken bracht ook nieuwe
initiatieven met zich mee. Zo gingen sommige cursussen online, hielden supportgroepen hun
bijeenkomsten via Teams en namen medewerkers deel aan webinars. Online werken leek eind 2020
ook binnen De Hoofdzaak “ingeburgerd” te zijn. Al gaat er natuurlijk niets boven face-to-face
contacten, waarbij je elkaar echt kan aankijken. Gelukkig bood het overheidsbeleid in het laatste
kwartaal wel enige ruimte voor ontmoeting van kwetsbare groepen, waardoor er toch fysieke
bijeenkomsten konden plaatsvinden. Voor velen een grote opluchting.
In een ander opzicht was 2020 ook een bijzonder jaar voor De Hoofdzaak. Doordat de organisatie er
eind 2019 financieel niet goed voorstond, waren we genoodzaakt forse maatregelen te nemen. In dit
jaarverslag wordt daarop ook ingegaan. Mede dankzij de grote inzet van alle medewerkers zijn we erin
geslaagd het tij te keren en ziet De Hoofdzaak de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet.
In dit jaarverslag treft u naast een algemeen beeld van De Hoofdzaak ook informatie over de vier
regio’s: West-Friesland, Zaanstad, Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland aan. Het
jaarverslag wordt daarnaast geïllustreerd door portretten van vrijwillige medewerkers, deelnemers aan
onze activiteiten en cliënten. Zij maken wat De Hoofdzaak is: een organisatie van en door mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
Mede namens de Raad van toezicht wil ik alle medewerkers bedanken voor hun geweldige inzet. En
natuurlijk ook de gemeenten, die ons werk mogelijk hebben gemaakt.
Wim van Veen
Directeur RCO De Hoofdzaak
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Beeld van De Hoofdzaak in 2020
Introductie
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, WestFriesland en Zaanstad.
Doelstelling
De Hoofdzaak is een stichting en richt zich op ondersteuning bij herstel en participatie, re-integratiebegeleiding, het versterken van mensen met psychische kwetsbaarheid (empowerment) en 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 op het gebied van leven met een psychische kwetsbaarheid, geestelijke
gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. De medewerkers worden betrokken
bij besluiten ten aanzien van beleid en activiteiten.
Per 31 december 2020 werkten bij De Hoofdzaak 20 betaalde medewerkers, met een gezamenlijke
omvang van 11 fte (gemiddeld over het hele jaar). Eind 2020 bedroeg het aantal vrijwilligers 127. De
vrijwilligers zijn vaak werkzaam in het primaire proces. De betaalde medewerkers hebben
coördinerende en faciliterende functies.
Bestuur
De Hoofdzaak heeft één directeur/bestuurder, die benoemd wordt door de Raad van Toezicht.
Beleid
De Hoofdzaak heeft zich in 2020 nadrukkelijk ten doel gesteld om in de vier regio’s waar de
organisatie actief is extra te investeren in stabiele en kwalitatief verantwoorde teams. Ingezet is onder
meer op:




Het verder verbeteren van de kwaliteit van herstelactiviteiten en opleidingen tot ervaringsdeskundigheid.
Een duidelijke communicatiestrategie waardoor de doelgroep weet wat ze bij De Hoofdzaak
kan halen en brengen.
Het versterken van de relaties met gemeenten en netwerkpartners, waardoor de belangen van
mensen met een psychische kwetsbaarheid zichtbaarder zijn en aandacht krijgen.

Het ingezette beleid heeft de organisatie, ondanks de beperkende coronamaatregelen, ook waar
kunnen maken.
Corona
Door het coronavirus was 2020 een zeer bijzonder jaar. Vanaf maart werd de organisatie gedwongen
op een geheel andere manier te werken. Thuiswerken was langere tijd de norm en vele activiteiten
gingen online. Dat beeld veranderde na de zomervakantie enigszins, omdat kwetsbare groepen bijeen
konden blijven komen. Een rondgang langs de gemeenten gaf ons het vertrouwen dat De Hoofdzaak
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kon blijven rekenen op de toegekende subsidies. Wel verlangden de gemeenten dat De Hoofdzaak
zich zoveel mogelijk bleef inzetten, maar dat kon ook in andere vormen dan eerder was overeengekomen.
Terugkijkend op 2020 valt op dat de stichting veel van de gemaakte afspraken met de gemeenten
heeft na kunnen komen. Een en ander wordt zichtbaar in de inhoudelijk verantwoording die De
Hoofdzaak jaarlijks aan de afzonderlijke gemeenten af dient te leggen.
Financiën
Dit jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 127.171,00 ten opzichte van een begroot
resultaat van € 31.014,00. Een aantal acties lag hieraan mede ten grondslag:
 Het tijdelijk niet opvullen van de vacature van directeur/bestuurder voor de periode van mei
t/m augustus 2020.
 Het instellen van een vacaturestop voor functies waarbij interne (tijdelijke) waarneming door
een collega mogelijk was.
 Een forse vermindering van het aantal uren van de (externe) scholingscoördinator (zzp-er)
door taken en verantwoordelijkheden bij de regio-coördinatoren neer te leggen.
 Het zoveel mogelijk voorkomen van vermijdbare (extra) kosten.
 Het analyseren van deelbegrotingen van de regio’s op verantwoorde uitgaven en zoeken naar
creatieve manieren om activiteiten met minder budget toch succesvol uit te voeren.
Met bovenstaande acties heeft de organisatie het negatief eigen vermogen aan het einde van het jaar
2020 fors verminderd.
Continuïteit
De Hoofdzaak heeft in 2020 een flinke inspanning geleverd om in de positieve cijfers terecht te komen.
De organisatie sloot eind 2019 nog af met een negatief eigen vermogen van € 131.694,00. Dit boekjaar
is dat teruggebracht naar -€ 4.523,00 (de balans op 31 december 2020). Om ook in 2021 en de jaren
erna financieel positieve cijfers te krijgen, heeft het bestuur voor de volgende beleidsuitgangspunten
gekozen:
 Een juiste balans tussen de subsidies voor onze structurele activiteiten en het oppakken van
projectmatige activiteiten.
 Het onderbrengen van 80% van de uren en taken van de beleidsmedewerker onder de
deelbegrotingen van de vier regio’s.
 Het voorkomen van vermijdbare (extra) kosten.
 Het versterken van de relatie met de gemeenten waar De Hoofdzaak actief is.
 Het optimaliseren van administratieve en werkprocessen door onder meer de verwerking van
de declaraties van vrijwilligers en facturen te automatiseren en taken en
verantwoordelijkheden in het betalingsproces vast te leggen.
De komende jaren richt De Hoofdzaak zich enerzijds op het stabiliseren van de organisatie, zodat het
huidige niveau van de dienstverlening gecontinueerd kan worden. Anderzijds wil de organisatie ook
een volwaardig netwerkpartner zijn, die in staat is innoverend te handelen.
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Organisatie
De laatste jaren is sterk ingezet op de regionalisering van de stichting. De Hoofdzaak heeft vier regio’s
met regiocoördinatoren, die budgetverantwoordelijk zijn. Zij krijgen nu per kwartaal een managementrapportage. De centrale organisatie heeft een dienstverlenende functie voor de regio’s, in het
bijzonder waar het gaat de financiële en personele administratie, ICT en de scholing van vrijwilligers.

Activiteiten
De Hoofdzaak heeft het afgelopen jaar verschillende activiteiten geboden. Hieronder worden ze
toegelicht.
Individuele ondersteuning
In de meeste gemeenten is een team van ervaringsdeskundige vrijwilligers, die individuele begeleiding
en onafhankelijke cliëntondersteuning geven, vaak op doorverwijzing van sociale wijkteams en andere
ketenpartners. In Zaandam, Alkmaar en Hollands Kroon zijn teams van jonge 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.
Crisiskaarten
In 2020 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.
Zelfhulpgroepen en herstelcursussen
De Hoofdzaak biedt op meerdere locaties zelfhulpgroepen aan, bijvoorbeeld voor mensen die te
maken hebben met depressie, borderline, PTSS of verslaving. Ook is er een breed aanbod aan
herstelcursussen, zoals Zicht op herstel, Herstelverhaal, Leer, ervaar, groei en Vriendschap in Beweging.
De groepen en cursussen zijn laagdrempelig en helpen mensen om te werken aan hun eigen herstel.
Scholingen
Voortdurend worden er nieuwe cursussen of trainingen voor ervaringsdeskundige vrijwilligers
ontwikkeld. Bovendien wordt gewerkt aan de kwaliteit van de scholingen. Voor vrijwilligers is het
belangrijk om aan deze cursussen deel te nemen, omdat zij daarmee ook vaardigheden eigen maken
die hen in hun vrijwilligerswerk en in het dagelijks leven van pas komen .
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
zijn meestal gerelateerd aan een bepaalde psychische aandoeningen. Jongere ervaringsdeskundigen
geven voorlichtingen op scholen over mentale gezondheid.
Informatie en advies
Onze medewerkers geven informatie en advies aan mensen die langskomen, bellen of vragen stellen
via de e-mail. Dit kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn, maar ook hun naasten of
professionals. Op de locaties van De Hoofdzaak is informatie te vinden over diverse
patiëntenorganisaties, lotgenotencontacten, zelfhulpgroepen, cursussen en dergelijke. RCO De
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Hoofdzaak informeert haar netwerk en haar doelgroepen via Facebook, Twitter en de website. In 2020
is een nieuwe digitale Nieuwsbrief ontwikkeld.
Ondersteuning Cliëntenraden
Bij RCO De Hoofdzaak zijn coach-ondersteuners in dienst, die ondersteuning aan cliëntenraden van
GGZ-NHN en van DNO Doen bieden. Bij wet zijn zorginstellingen verplicht cliëntenraden in te stellen.
Deze raden brengen advies uit over gevoerd en in te voeren beleid van deze zorginstellingen. Coachondersteuners ondersteunen de cliëntenraden en hun leden hierbij, teneinde het cliëntperspectief in
het beleid goed tot zijn recht te laten komen.
Collectieve belangenbehartiging en beleidsadvies
De Hoofdzaak participeert op gemeentelijk en regionaal niveau in de verschillende in beleidstrajecten
rond mensen met verward gedrag, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, suïcidepreventie
en de transitie van het sociaal domein.
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Ervaringsverhaal
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 en omgeving.
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 als 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
Een nieuwe directeur
RCO De Hoofdzaak heeft sinds september 2020 een nieuwe directeur, Wim van Veen. We zijn als
Raad van Toezicht heel blij met de komst van Wim. Alhoewel hij geen onbekende is voor De
Hoofdzaak. Wim heeft voorafgaande aan zijn aanstelling een geruime periode de taken van de
directeur waargenomen. De keuze om dit te doen was tweeledig. Enerzijds was het ons niet gelukt
om in een eerste sollicitatieprocedure een kandidaat te vinden die paste bij De Hoofdzaak. Daarbij
moest er op financieel gebied voorzichtig geopereerd worden om een tekort dat was ontstaan in te
lopen. Wim heeft daar een mooie bijdrage in geleverd door de waarneming onbezoldigd te doen.
Gedurende deze periode heeft hij de organisatie nog beter leren kennen, hetgeen heeft geleid tot
een officiële sollicitatie.
Van alle kandidaten in de tweede sollicitatieprocedure kwam Wim als beste naar voren en is de
keuze op hem gevallen. Hij is gedreven om de doelstellingen van de organisatie te bewerkstelligen
en wil dat graag samen met de medewerkers en vrijwilligers van De Hoofdzaak realiseren. De RvT
ziet in Wim een persoon die goed is in het aangaan en onderhouden van een relatie met
gemeenten en andere relevante partijen in het sociale domein. Hij is een teamspeler, met oog voor
de kracht van de ervaringsdeskundigheid en wil deze dan ook graag versterken. De RvT verwacht
dat RCO De Hoofdzaak met de nieuwe directeur/bestuurder de inbreng van ervaringsdeskundigheid
een vast plek krijgt en behoudt binnen het werkgebied van de organisatie.
Addy Pruijssers, voorzitter Raad van Toezicht
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Regio West-Friesland
Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec
2020
Voor de regio West-Friesland was 2020 een jaar van tegenstrijdigheden. Terwijl
we volop groeiden in het aantal vrijwilligers en er mooie nieuwe initiatieven
ontstonden, deden we dat in een context van de pandemie, lockdowns en
anderhalve-meter-afstand. Het team heeft veerkracht en flexibiliteit laten zien
en grote betrokkenheid bij de kwetsbare doelgroep. Zelfs tijdens de sluiting
van de locatie vanwege de lockdowns, zijn we bereikbaar en beschikbaar
gebleven voor onze cliënten en deelnemers.
Vrijwilligers
Eind december 2020 telde het team 28 vrijwilligers, afkomstig uit verschillende
Westfriese gemeenten. We verwachten dat het team in 2021 nog verder zal
uitbreiden, want een aantal deelnemers aan onze trainingen heeft al
aangegeven open te staan voor het doen van vrijwilligerswerk bij De
Hoofdzaak. Team West-Friesland is een betrokken team, met een grote schat
aan ervaring en talent. We zijn er trots op dat het team door de vakjury is
genomineerd voor de Hoornse vrijwilligersprijs 2020! Dat we tweede zijn
geworden in de categorie Vrijwilligersorganisatie is een mooi resultaat.

Projecten
Ondanks de pandemie is het project Verrijk je wijk, waar De Hoofdzaak samen met Stichting Netwerk
kartrekker van is, een groot succes. Het project heeft tot doel om de kwaliteit van de leefbaarheid in de
wijk Kersenboogerd in Hoorn te vergroten, samen met de bewoners. Er is een team van
buurtambassadeurs samengesteld. Zij hebben met veel bewoners van de wijk contact gelegd door
middel van huisbezoeken. Daarbij zijn wensen en talenten van de
bewoners geïnventariseerd, met als doel wijkbewoners aan elkaar
te verbinden. Veel (zorg)organisaties zijn actief in de wijk, en
vanuit het project is de verbinding gelegd tussen al deze
ketenpartners middels ‘de overlegtafel’. Kort voor het einde van
het jaar zijn tijdens een overlegtafel afspraken gemaakt over een
aantal concrete en haalbare samenwerkingsplannen. Een
inzameling van kerstspullen, zodat bewoners kosteloos hun huis
en straat in kerstsfeer kunnen brengen was een ongekend succes.
Er zijn tientallen tasjes met kerstversiering uitgedeeld aan
bewoners in de wijk.
Ook het project Crisiskaart kreeg in 2020 een impuls. De samenwerking met het sociale team van
1.Hoorn dat actief is in de Grote Waal heeft een mooie start gekregen. Middels een workshop hebben
de medewerkers van 1.Hoorn voeling gekregen met het doel en de werkwijze van de Crisiskaart. Dat
leidde al tot de eerste verwijzingen, en de start van crisiskaarttrajecten. We zullen de samenwerking in
2021 verder verstevigen. Daarnaast zullen we uitbreiden naar Medemblik, waar de eerste contacten
met het sociale team zijn gelegd.
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Corona
De lockdowns en andere Corona-maatregelen maakten dat de medewerkers hebben moeten
schipperen en meebewegen. Nu we de balans opmaken, kunnen we zeggen dat we in West-Friesland
steeds door zijn gegaan met alle activiteiten. Online, telefonisch en - als we elkaar wel konden
ontmoeten - in kleine groepen op locatie, alle maatregelen in acht nemend. Het heeft ertoe geleid dat
we nooit tot stilstand zijn gekomen en geen ‘nee’ hebben hoeven zeggen tegen hulp- of
ondersteuningsvragen.

Regio West-Friesland in feiten en cijfers
Zelfhulpgroepen
(o.a. Depressie, Anders begaafd, In gesprek
met elkaar)
5 groepen
31 deelnemers
Herstelcursussen
(o.a. Zicht op herstel, Herstelverhaal, Leer jezelf
kennen, Met beide benen op de grond)
76 deelnemers
Herstelactiviteiten
(o.a. Creative Days, Opstellen van verlangen)
53 deelnemers

Aantal vrijwilligers
30 personen

Leerweg Ervaringsdeskundigheid
(o.a. Ervaringsdeskundige benadering,
Crisiskaart consulent, Communiceren vanuit
Presentie)
34 deelnemers

Team ervaringsdeskundigen (TED)
42 trajecten individuele ondersteuning
17 crisiskaarttrajecten

Ervaringsverhaal
Leren en genieten
“Ik heb enorm veel geleerd, genoten en het leven som van een
andere kant weten te belichten, waardoor ik sterker,
zelfverzekerder en meer begripvol ben geworden. En alle
kwaliteiten, inzichten en ervaringen neem ik in mijn leven mee.”
Jolanda Bosland (deelnemer aan Met beide benen op de grond)
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Uitgelicht
Het meerjarenbeleidsplan
Elk jaar is het weer een uitdaging om plannen
voor het volgende jaar te maken. Plannen waarin
de wensen en behoeften van mensen met een
psychische kwetsbaarheid maximaal tot hun
recht komen. Bij het maken van al deze plannen
laat De Hoofdzaak zich ook beïnvloeden door
ontwikkelingen in de samenleving, beleidsspeerpunten van gemeenten en keuzes van
netwerkpartners. In 2020 hebben we een start gemaakt met het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Daarbij hebben we onze missie, visie en de doelstellingen die we willen realiseren met
elkaar bediscussieerd. Deze exercitie heeft een goede basis gelegd voor de verdere ontwikkeling het
meerjarenbeleidsplan 2022-2025.
In 2021 werkt De Hoofdzaak vanuit beleidsspeerpunten, die we zowel voor de vier afzonderlijke
regio’s (West-Friesland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Zaanstad) als voor de
totale organisatie hebben opgesteld. Regio-speerpunten zijn onder meer: aandacht voor naasten,
versterking en uitbreiding van zelfsupportgroepen, vergroting van de naamsbekendheid van De
Hoofdzaak en meer zicht krijgen op de outcome van onze activiteiten. Voor de organisatie als
geheel gaat het om: optimalisering van de administratieve en financiële processen en de opbouw
van het ‘functiehuis’ (functieprofielen, taken en verantwoordelijkheden).

Ervaringsverhaal
Een nieuwe trainer bij De Hoofdzaak vertelt…
Daar stond ik dan, de eerste keer mijn eigen cursus ‘Zicht op herstel’. Zo zenuwachtig als ik was op
dat moment... Hier had ik twee jaar naartoe gewerkt. Twee keer is mijn re-integratietraject van het
UWV opgestart om mij ‘werkfit’ te krijgen na zes jaar WIA. Twee keer moest ik die onderbreken voor
een zware operatie. Toen ik bezig was de cursus ‘herstelverhaal’ te volgen in maart 2019 en mijn
eigen verhaal op papier aan het zetten was, kreeg ik te horen dat ik definitief afgekeurd zou worden.
Geen opleiding meer, geen werk meer, een geringe gezondheid door mijn hersenafwijking. Mijn
droom om mijn rugzak om te bouwen naar een gereedschapskist als betaalde baan spatte in
duigen. Tot ik bedacht dat mijn herstelverhaal nooit klaar zou zijn. Ik ben de schrijver van mijn eigen
verhaal en wilde een ander einde dan opgeven. Ik ben het mijn dochter verplicht te laten zien dat
een zinvol leven opbouwen mogelijk is, ondanks een kwetsbaarheid. Ik blijf mezelf ontwikkelen door
de opleidingsmogelijkheden van RCO De Hoofdzaak.
Samen met mijn collega hadden we besproken wie wat zal behandelen van ‘Zicht op Herstel’. Jezelf
voorstellen hoort erbij en mijn collega had een mooie manier met een sleutelbos. Ik zag iedereen
hun sleutelbos pakken en het raakte mij, dat moment. Zes mensen, waarvan 4 cursisten, die zich
veilig genoeg voelden om de niet zo leuke delen te bespreken van hun leven.
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Ontwrichtende delen. De tokens van het doorzettingsvermogen van de ene cursist, een mooie fiche
voor elke mijlpaal die diegene in herstel heeft gehaald. De huissleutel, werksleutel, sleutel van de
schoonouders… Allemaal tokens van een onderdeel van onszelf. Meteen die eerste dag zie ik vooral
de strijdlust van deze mensen, de veerkracht. De cursisten voelen zich gezien en gehoord. Een heel
mooi geschenk, pure verbinding met mooie inzichten. Zonder oordeel, maar met barmhartigheid,
herkenning en begrip.
Samen maakten we mindmaps, bespraken we de vier fases van herstel, steunende en beperkende
factoren en raakten we in verbinding. Weg waren de zenuwen en die kritische stem. Hoe divers het
verhaal van iedereen ook was aan die tafel, samen
hadden we wat gemeen. Dat is de kracht van RCO
de Hoofdzaak. In verbinding komen. Een doel
vinden. RCO De Hoofdzaak heeft mij een doel
gegeven in tijden dat ik die hard nodig heb. Ik
hoop vooral dat het dit doel nog heel wat jaren
mag uitoefenen en zo heel wat mensen inzichten
mee mag geven.
Ryanne van Ophem-Mol

Uitgelicht
Clientondersteuning door TED’s
Depressie, bipolaire stoornis, angst- en dwangstoornissen, PTSS, ADHD, burn-out,
persoonlijkheidsproblematiek, (game)verslaving en ontwrichtende life events kunnen het leven op
z’n kop zetten. Wie de draad weer wil oppakken en kan daarbij een steuntje in de rug nodig hebben.
Dan staat het Team van Ervaringsdeskundigen (TED) van De Hoofdzaak klaar. De
ervaringsdeskundigen herkennen uit het eigen leven het psychisch kwetsbaar zijn. Zij bieden
Individuele herstelondersteuning. Vanuit hun eigen ervaring geven ze begrip, erkenning,
herkenning, betrokkenheid en gelijkwaardig contact. Daarnaast kunnen ze praktische ondersteuning
en bemiddeling bieden.
“Een kwestie van belangenbehartiging”
In Zaanstad maakt Daniël Haans als cliëntondersteuner deel uit van het TED.
Daniël heeft zich daarbij als cliëntondersteuner vooral gespecialiseerd op
het behartigen van zaken rondom schuldhulptrajecten en PGB aanvragen.
Zo ook in de PGB verlengingsaanvraag van Leon en zijn vrouw Esther.
Leon en Esther geven in een nagesprek aan dat zij vanaf het prille begin het
gevoel hadden dat zij bij Daniël aan het juiste adres waren. “Dit is iemand
die echt met je meedenkt, die altijd beschikbaar is en ook op een objectieve
manier zijn deskundigheid inbrengt.” Ze hadden daarvoor een vervelende
ervaring met de ondersteuner vanuit een wijkteam, “die ons als het ware
zelfs het gevoel gaf dat we mogelijk fraudeurs waren. Een wereld van
verschil dus”.
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De casus is na bijna een jaar ‘opgeschaald’ door Daniël en de regiocoördinator, en onder de
aandacht gebracht bij diverse betrokken medewerkers van de gemeente Zaanstad. De aanvraag is
uiteindelijk na heel veel misverstanden en miscommunicatie alsnog gehonoreerd met een
verlenging van twee jaar. Eind goed, al goed.
Maar zonder de vasthoudendheid van Daniël en De Hoofdzaak was dit volgens Leon en Esther niet
gelukt: “Je vraagt je daarbij natuurlijk wel af hoe dit andere burgers vergaat. Je hoort zoveel klachten
om je heen over bejegening en deskundigheid. Je zou eigenlijk iedereen zo’n betrokken
belangenbehartiger en onafhankelijke ondersteuner gunnen”.

Regio Zaanstad
2020
Voor de Hoofdzaak in Zaanstad was 2020 ook
een jaar van aanpassing en flexibiliteit. We
zijn ervan onder de indruk hoe onze
medewerker en vrijwilligers steeds wisten te
schakelen naar de nieuwe omstandigheden
om beschikbaar te blijven voor onze cliënten
en cursisten. Zelfs tijdens de sluiting van De
Veldschuit vanwege de lockdown, zijn we
continu bereikbaar gebleven voor onze
cliënten en cursisten. Teambijeenkomsten,
overleg en trainingen zijn daarbij zowel fysiek
als online uitgevoerd.
Vrijwilligers
Eind december 2020 telden de drie teams TED, JEZ en ZOED bij elkaar 37 vrijwilligers. Verschillende
deelnemers aan onze trainingen hebben aangegeven open te staan voor het doen van vrijwilligerswerk
bij De Hoofdzaak. We verwachten daarom in 2021 nog verder te groeien.
Projecten
Ondanks het vertrek van onze zeer gewaardeerde projectleider en collega Sharon Mantjes (zij is
overgestapt naar de Parnassia Groep als beroepskracht bij GGZ in de Wijk) is het project
Herstelwerkplaats Zaanstad succesvol gecontinueerd. Ook in 2021 zal verder worden gewerkt aan het
beschikbaar stellen van onze mooie hersteltrainingen voor alle inwoners van Zaanstad. Zowel de
wijkteams als de inwoners zelf weten ons steeds beter te vinden. En dat is een heel mooi organisch
proces, dat met name berust op de kwaliteit van onze cursussen en trainers.
In het kader van het project Herstelwerkplaats hebben onze vrijwilligers ook een plek gekregen binnen
het Huiskamerproject. Elke dag is er nu de mogelijkheid om een klantvriendelijke en laagdrempelige
inloop te bezoeken, ook in het weekend. Daarbij is altijd een van onze ervaringsdeskundigen aanwezig
voor een empathisch en luisterend oor en mogelijk verdere ondersteuning als daar behoefte aan is.
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Zeer waardevol was dat de dagbesteding van Reakt en inloopmomenten van de Huiskamer open zijn
gebleven voor fysiek contact.
De bijeenkomsten en activiteiten van het Zaans Praatcafé konden door de coronamaatregelen
regelmatig niet plaatsvinden, o.a. vanwege sluiting van Café De Fabriek. In de loop van het jaar hebben
we daarom besloten om de wekelijkse bijeenkomsten in De Veldschuit te organiseren, zodat
deelnemers elkaar konden blijven ontmoeten. Een zeer positieve ontwikkeling is dat de activiteiten en
themabijeenkomsten van het Praatcafé steeds meer vanuit de lotgenotengroep zelf worden geïnitieerd
en grotendeels op eigen kracht worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de regiocoördinator telefonisch
contact met de gastvrouwen onderhouden om vinger aan de pols te houden en hadden de
deelnemers van het Praatcafé onderling contact via de app en telefoon.
In 2021 wordt opnieuw een bijdrage geleverd aan lopende en nieuwe projecten als GGZ in de Wijk,
Sluitende Aanpak voor mensen met Onbegrepen Gedrag, nieuw Jeugdbeleid en aanbesteding
Jeugdteam, Geweld hoort nergens Thuis en Armoedebestrijding. Het was dan ook een mooi
compliment toen de gemeente stelde dat RCO De Hoofdzaak een belangrijke organisatie is op alle
WMO-beleidsterreinen waar het gaat om kwetsbare burgers, zowel jongeren als volwassenen! Ook het
pilotproject Crisiskaart kreeg in 2020 een mooi compliment van de gemeente Zaanstad. In de loop van
2021 wordt beoordeeld of de gemeente en gemeenteraad hier verder vervolg aan willen geven.
Voor 2021 staan drie nieuwe speerpunten op het programma om nader uit te werken en/of te
implementeren:




Van Output naar Outcome: opzetten van een effect/effectiviteitsmeting van onze producten
en diensten.
Introduceren van een intervisiemodel voor alle vrijwilligers en betaalde krachten.
Opzetten en installeren van minimaal twee supportgroepen.

Corona
Ook in Zaanstad zijn we dus steeds door gegaan met alle activiteiten. Dit deden we online, telefonisch
en ook in kleinere groepen op locatie, conform de RIVM-richtlijnen. En hoe mooi is het om te kunnen
zeggen dat we gedurende 2020 continu klaar hebben gestaan voor iedere hulpvrager. Wij zijn daar
trots op.

Zaanstad in feiten en cijfers
Team ervaringsdeskundigen (TED)
52 trajecten (inclusief GGZ in de Wijk)
40 korte contacten/doorverwijzingen
14 vrijwilligers

Crisiskaart
5 crisiskaartconsulenten
9 gerealiseerde crisiskaarten
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Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad
(JEZ)

Herstelwerkplaats
48 cursisten
6 cursussen
8 vrijwilligers Huiskamerproject/GGZ Inloop

20 trajecten
16 vrijwilligers
98 korte contacten/doorverwijzingen
20 presentaties
18 keer meedenken over beleid

Team Zaanse Ouders
Ervaringsdeskundigen (ZOED)
23 trajecten
9 vrijwilligers
8 presentaties

Ervaringsverhaal
Van dit werk heb ik mijn hobby gemaakt
Hoe kwam je bij de Hoofdzaak terecht?
Via Margriet van Parlan. Ik zat bij de jongerenraad van Parlan en liet goed mijn stem horen voor
andere jongeren in de hulpverlening. Ik had ambities in de hulpverlening en wilde meer doen met
mijn eigen ervaring. Ik kreeg van Margriet de vrijwilligersvacature van het jongerenteam te zien.
Mijn droom is dat andere jongeren in een eerder stadium de juiste hulp kunnen krijgen, omdat dit
voor mij zo’n lange zoektocht is geweest en wil dit voor andere jongeren voorkomen. Dit mag ik nu
doen bij het Jongerenteam.
Wat haal je en breng je bij De Hoofdzaak?
Dat het heel normaal is om te zeggen dat het niet goed gaat met en dat mensen je begrijpen. Ik
dacht heel lang dat ik anders was met mijn gedachtes. Het is heel belangrijk en fijn om te kunnen
zeggen als het wat minder goed met mij gaat, die erkenning had ik nodig. Ik zet me veel in voor het
Jongerenteam en dit vind ik heel leuk. Van dit werk heb ik mijn hobby gemaakt. Het geeft structuur
en afleiding, omdat het zo leuk is. En ik kan mezelf zijn.
Wat betekent ervaringsdeskundigheid voor je?
Een luisterend oor, iemand die erkenning kan geven. Ervaringsdeskundigen kunnen anderen een
lichtpunt kunnen geven in een donkere tunnel, de hoop voor andere jongeren.
Wat kan De Hoofdzaak nog verbeteren?
Het is goed geregeld. Ik was benieuwd of er nog wel genoeg opdrachten zouden zijn voor mij, toen
er nieuwe vrijwilligers bij kwamen. Maar er is genoeg te doen. Ik voel me niet tot last als ik een keer
niet kan bij een opdracht. Vooraf word ik altijd gebeld om te vragen of het die dag wel of niet lukt,
het is heel fijn om dit aan te kunnen geven.
Demi (Jongerenteam Alkmaar)
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Uitgelicht
Beleidsparticipatie
RCO De Hoofdzaak maakt op veel plaatsen echt het verschil, omdat we ervaringsdeskundigheid op
verschillende (levens-)gebieden voor ontwikkeling van beleid kunnen inzetten. Het belang van deze
inzet wordt door steeds meer gemeenten en samenwerkingspartners gezien. Zij nodigen (onze)
ervaringsdeskundigen uit om bij te dragen aan onder meer de aanpak van mensen met onbegrepen
gedrag, en inzet van naasten bij de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Wij zijn erg blij met deze ontwikkelingen, waarmee recht gedaan wordt aan de belangen van
mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.

Regio De Kop van Noord-Holland
Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel
2020
Het team Kop van Noord-Holland werkt
normaal vanuit de locatie in het
Gezondheidscentrum in Den Helder. Dit jaar
hebben we hard gewerkt om op een
flexibele en digitale manier toch de
ondersteuning te kunnen blijven bieden.
Soms anders dan we gewend waren, maar
toch zijn we erin geslaagd. De wilskracht
van alle mensen in het team, laat zien hoe
belangrijk zij het vinden om juist nu hun
ervaring voor anderen in te kunnen zetten.

Team de Kop
Ook organisatorisch was het een jaar met veranderingen. Van een aantal vrijwilligers en betaalde
medewerkers hebben we afscheid genomen. Maar het team is dit jaar ook uitgebreid met nieuwe
vrijwilligers en voor het eerst met een stagiaire Ervaringsdeskundigheid. Eén vrijwilliger hebben we
zelfs een betaalde baan kunnen bieden, en heeft nu een functie in het huidige team. Het team bestaat
momenteel uit 16 vrijwilligers en 3 betaalde medewerkers.
Projecten
Naast de reguliere activiteiten zijn er verschillende projecten uitgevoerd:
 Het project Team Ervaringsdeskundigen Den Helder is een doorlopend project waarin
ervaringsdeskundigen in specifieke buurten werken op een wijkgerichte en outreachende
manier.
 Het vervolgproject Crisiskaart en Voorlichting in de wijk is een deelproject van het programma
‘De Verbinding’ waarin zorg- en welzijnsorganisaties, politie, ervaringsdeskundigen en
cliëntorganisaties samenwerken in een aanpak voor personen met verward gedrag in de Kop
van Noord-Holland
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De jongerenprojecten Match-Up en MDT (Maatschappelijke diensttijd voor jongeren), waarbij
wordt samengewerkt met Humanitas en LINK Projecten.

Ontwikkeling scholing
Vanwege de Corona-maatregelen kon een aantal geplande trainingen niet doorgaan. Ook daarin zijn
mogelijkheden onderzocht. Trainingen zijn (deels) online voortgezet of gestart op momenten dat het
weer mogelijk was. Er is daarnaast ingezet op kwaliteitsontwikkeling en deskundigheidsbevordering
van de trainers en het aantal trainers is uitgebreid.
Samenwerkingen
Door regelmatig met ketenpartners bijeen te komen blijven we goed op de hoogte van de
verschillende ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland als het gaat om mensen met verward
gedrag en psychische problemen. We hebben daardoor kortere lijnen als het gaat om de inzet van
Ervaringsdeskundigheid of het maken van een crisiskaart.
Op Texel hebben we een intentieverklaring getekend, waarin we stellen als organisatie mee te willen
werken aan een gezamenlijke aanpak voor de kwetsbare bewoners op het eiland.
Voor het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundige jongeren is een goede samenwerking met
Humanitas en LINK Projecten. We hopen deze samenwerking te mogen voortzetten en uit te breiden
naar alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland.

Regio Kop van Noord-Holland in feiten en cijfers
Team ervaringsdeskundigen
48 trajecten individuele ondersteuning
18 informatie en advies
2 nieuwe vrijwilligers
1 stagiaire ervaringsdeskundigheid

Hersteltrainingen
26 deelnemers
4 trainingen

Jongeren Ervaringsdeskundigen
6 clientondersteuners
1 nieuwe aanmelding
2 trajecten
Zelfhulpgroepen
2 groepen
13 deelnemers
Crisiskaart
2 crisiskaartconsulenten opgeleid
8 crisiskaarten aangevraagd
4 crisiskaarten voldaan
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Uitgelicht
Een zelfhulpgroep
“De kracht van de natuur is enorm en daar put ik hoop uit”.
Eén van de zelfhulpgroepen is de wandelgroep in Den Helder. De wandelgroep is in 2020 ontstaan
vanuit de wens van Helma, één van de vrijwillige ervaringsdeskundigen. Buiten zijn helpt haar in
haar eigen herstel, en haar ervaringsdeskundigheid kan ze inzetten voor anderen die mee willen
wandelen. Lees hier haar verhaal:
“Ik begin een wandelgroep.” Dat dacht ik op een gegeven moment. Ik heb de afgelopen 5,5 jaar
behoorlijk wat ellende achter mijn kiezen gekregen en daar ook de nodige medicatie voor gebruikt,
echter, bij mij, zonder resultaat. De afbouw van de medicatie was een probleem dat erbij kwam en
het dwong mij min of meer om te gaan kijken wat mij ging helpen tijdens mijn afbouw en wat mij
ging helpen nu ik het zonder medicatie ging doen.
Ervaringsdeskundigen ontmoeten was een van de dingen die mij enorm hebben geholpen, net als
het aanpassen van mijn eetgewoontes en het gebruiken van supplementen. Maar de grootste
weldaad ondervond ik in het wandelen. De natuur beleven in al mijn stemmingswisselingen was een
ontdekking. De mooiste ontdekking vond ik het weer gaan horen van de geluiden in de natuur. Het
is voor mij echt een graadmeter hoe ik erin sta.
Ik leef met ups en downs en dan heb ik het over mijn stemmingswisselingen. Deze kunnen enorm
heftig zijn. Wanneer ik in een down zit dan hoor ik de geluiden niet of nauwelijks. Dan ben ik buiten
omdat ik weet dat ik altijd anders terugkom en ik vaak onrust kwijt raak. De down kan een tijd
duren, maar op het moment dat ik dan weer de vogels hoor fluiten weet ik dat ik weer uit de down
begin te raken.
Het beleven van de jaargetijden vind ik geweldig en dit zie ik in hele kleine dingen, dat kan mij
enorm blij maken. De frisse lucht en de zuurstof doen mijn grijze cellen en zeker mijn conditie
enorm goed. Tijdens een wandeling denk ik na en kan ik huilen maar meestal lach ik en ben ik vol
bewondering. In de natuur zie ik dat alles gewoon zijn weg vindt en het leven doorgaat. Het ene
moment is het somber en druilerig buiten en de andere keer is het zonnig en lekker warm en zo is
het ook bij mij. De natuur laat mij zien dat er altijd hoop is. De kracht van de natuur is enorm en
daar put ik hoop uit. Ik wilde dit zo graag gaan delen en daarom ben in oktober 2020 gestart met
de wandelgroep bij RCO de Hoofdzaak in Den Helder.
Het groepje is nog erg klein, maar dit ontmoedigt mij
zeker niet. Ik weet zeker dat, wanneer de coronatijd
erop zit, zich steeds meer mensen gaan aanmelden. In
de toekomst hoop ik vele mensen te bereiken en mee
te nemen de natuur in en deze te laten voelen en de
heilzame werking ervan.
Helma (groepsbegeleider wandelgroep Den Helder)
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Ervaringsverhaal
Vrijheid om te delen wat ik heb geleerd
Hoe kwam je bij de Hoofdzaak terecht?
Via een meeting was ik in contact was gekomen met iemand van De Hoofdzaak. Dit was Alex, hij
vroeg of de opleiding tot ervaringsdeskundige jongere iets voor mij was. Doordat
ervaringsdeskundigheid zoveel voor mij heeft betekend in de zorg, wilde ik hier meer mee doen.
Wat mij aantrok van het jongerenteam is dat het laagdrempelig is om op vrijwillige basis te kijken of
het iets voor mij is.
Wat betekent ervaringsdeskundigheid voor je?
Ervaringsdeskundigheid betekent dat ik de vrijheid heb om te delen wat ik heb geleerd in mijn
herstel. Ik vind het een hele mooie toevoeging in de zorg. Ik heb zelf veel aan ervaringsdeskundigheid gehad. Ik had veel meer verbinding met ervaringsdeskundigen. Doordat zij bijna
dezelfde ervaring hadden, voelde ik me begrepen.
Wat haal je en breng je bij De Hoofdzaak?
Ik haal ervaring op en krijg steeds meer zekerheid dat ik hier verder mee wil gaan. Wat ik breng is
dat ik mezelf kan zijn zonder schuld of schaamtegevoel.
Wat kan De Hoofdzaak nog verbeteren?
Op elk gebied waar zorg wordt verleend, hulpverlening, scholen, buurthuiskamers zouden
ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak moeten worden betrokken. En lekkerder koffie .
Raymon (Jongerenteam Alkmaar)

Regio Noord-Kennemerland
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Langedijk
Vanuit het wijkcentrum Overdie in Alkmaar vinden
alle activiteiten plaats voor de regio NoordKennemerland. In 2020 konden we – ondanks de
Corona-pandemie – onze reguliere activiteiten
blijven aanbieden, zoals cursussen, zelfhulp- en
lotgenotengroepen en individuele ondersteuning.
Team ervaringsdeskundigen Alkmaar
Het team van ervaringsdeskundigen (TED) in
Alkmaar biedt individuele herstelondersteuning.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek
Krachtwerk. In het afgelopen jaar is tijdens de
lockdowns het contact met cliënten zoveel
mogelijk telefonisch voortgezet. Voor sommige cliënten was dit lastig, het persoonlijke contact
betekent veel voor ze. Toch was het voor sommigen juist erg fijn, omdat het reizen niet nodig was of
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omdat ze minder met angstprikkels te maken hadden. Zodra het weer mogelijk was, hebben we de
reguliere afspraken met de mensen die er behoefte aan hadden weer fysiek door laten gaan, met
inachtneming van de Corona-maatregelen.
Infotafel Overdie
Nieuw aanbod in 2020 is de Infotafel in het wijkcentrum Overdie, dit is een samenwerking tussen De
Hoofdzaak en het wijkcentrum. Bewoners van de wijk kunnen sinds 1 oktober 2020 met al hun vragen
over wonen, welzijn en zorg terecht bij de Infotafel. Een afspraak maken is niet nodig. In het
wijkcentrum zijn ervaringsdeskundige vrijwilligers aanwezig om wijkbewoners te helpen. Wijkbewoners
krijgen informatie en als dat nodig is, wordt er ingegaan op hun problemen. Indien gewenst blijven
ondersteuners in contact en maken zij afspraken voor vervolggesprekken. Zij brengen wijkbewoners
tevens in contact met organisaties die hen verder kunnenhelpen.
We zagen in 2020 dat er voldoende belangstelling was voor de Infotafel. De maatregelen in verband
met Corona hadden wel grote impact op de bezoekersaantallen. Om deze reden zijn er een
telefonische hulplijn en een chatfunctie op de website van De Hoofdzaak toegevoegd. We hopen dat
in het nieuwe jaar bewoners ons blijven opzoeken met hun ondersteuningsvragen. De pilot loopt tot
en met augustus 2021.
Jongerenteam De Hoofdzaak Alkmaar
Het Jongerenteam bestaat uit jongeren tussen de 17-27 jaar die een scala aan ervaringen hebben met
hindernissen in het leven. Zij zijn hier sterker uit gekomen. Bij De Hoofdzaak hebben de jongeren
geleerd om hun levenslessen in te zetten als ervaringsdeskundige om zo anderen te inspireren.
Verhalen van de jongeren bieden hoop aan andere jongeren die het moeilijk hebben. Hiermee laten ze
een voorbeeld van herstel zien. Eenzaamheid en schaamte verminderen, taboes kunnen bespreekbaar
worden gemaakt. De verhalen zijn leerzaam voor jongeren op school, in de hulpverlening, maar ook
voor ouders en professionals.
Het jongerenteam is in 2020 genomineerd voor Het Appeltje van Oranje. Het Appeltje van Oranje is
een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt toegekend aan drie bijzondere, innovatieve of
succesvolle projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie.
“Ik heb het idee dat eindelijk iemand me begrijpt, ik voel me nu niet meer zo alleen. De jongeren
laten zien dat herstel mogelijk is.” (Jongere)
“Sinds het bezoek van het Jongerenteam, durven onze eigen jongeren beter te praten over hun
problemen. Ervaringsdeskundigheid is echt een toevoeging op de reguliere hulp. Ik heb door het
gesprek met het Jongerenteam inzichten gekregen die nooit bij me op waren opgekomen.”
(Hulpverlener)
“De verhalen bij de gastlessen waren heel leerzaam en maakten veel indruk op de leerlingen.”
(Docent)

Scholing
We hebben in 2020 geïnvesteerd in de verdere professionalisering van onze ervaringsdeskundige
vrijwilligers en medewerkers. De vrijwilligers hebben de Basis Leerweg Ervaringsdeskundigheid
gevolgd en passende verdiepingsmodules, zoals Reflecteren, Omgaan met groepen of Communiceren
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vanuit presentie. Het doen van vrijwilligerswerk, en de ondersteuning die De Hoofdzaak hierbij biedt, is
voor medewerkers ook een manier om aan het eigen herstel te werken. We zijn trots op de vrijwilligers
die uitstromen naar betaald werk, bij De Hoofdzaak of elders. In het afgelopen jaar zijn 5 personen na
het doen van vrijwilligerswerk bij De Hoofdzaak uitgestroomd naar een betaalde baan.
Beleid
De Hoofdzaak is in Noord-Kennemerland betrokken bij verschillende beleidsthema’s zoals de aanpak
verwarde personen, de aanpak eenzaamheid en vroegsignalering. Bovendien nemen wij wekelijks deel
aan de dagstart in De Mare.

Regio Noord-Kennemerland in feiten en cijfers
Het team ervaringsdeskundigen
16 vrijwilligers
88 ondersteuningstrajecten
582 contactmomenten
85 informatie en adviesgesprekken

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
20 deelnemers

Team Alkmaarse ervaringsdeskundige jongeren
23 vrijwilligers
310 keer ingezet

Crisiskaarten
9 gerealiseerde kaarten
75 contactmomenten
Opleidingen
209 cursisten

Ervaringsverhaal
Een herstelverhaal in plaats van een ziek zijn-verhaal
De ervaringsdeskundige die mij begeleidt vroeg me een herstelverhaal te schrijven. Ik kon me geen
voorstelling maken van een herstelverhaal. Ik heb gevraagd of ze haar herstelverhaal wilde
voorlezen. Eerst zei ze van niet. Maar een week later zei ze: “Eigenlijk natuurlijk wel, dáár kan ik je
mee helpen!”.
Het heeft mijn ogen geopend. Ik heb eigenlijk alleen maar een ‘ziek zijn-verhaal’ van 30 jaar. Maar
een van mijn gedichten blijkt ook veel herstel. Ze heeft me voorgesteld om die ooit te delen met
alle medewerkers van De Hoofdzaak, dat gaan we proberen in de nabije toekomst.

21

Jaarverslag 2020

Dank voor jullie, De Hoofdzaak. Na 30 jaar niet gezond zijn, is het een verademing de
ervaringsdeskundige wekelijks te spreken.
Loeke Spil

Ervaringsverhaal
Brief aan De Hoofdzaak
“Best Hoofdzaak-team,
ln dankbaarheid kijk ik erop terug om door jullie, onder jullie hoede, te mogen revalideren, om weer
grip te kunnen krijgen op mijn leven. Het intense begrip en de volharding die er is ingezet, is enorm.
Door deze inzet begrijp ik nu beter wat PTSS inhoudt en heb ik inzichten gekregen om de koe bij
zijn horens te pakken en er mee te stoeien, in plaats van te vechten. Het accepteren en erkennen
van de levensveranderende PTSS en de na-verschijnselen van sepsis, is hoofdzakelijk behaald door
de mega-inzet van M.K.. Maar ook door de
inzet van J.H. en W. van de lotgenotengroep,
alsook de ontvangst door en de gesprekken
met de baliemedewerkers en andere
Hoofdzaak medewerkers.
Op mijn lange weg naar herstel is "De
Hoofdzaak" de eerst hulpinstantie geweest
waar het niet draaideur in en gelijk uit is
geweest. Integendeel! De bijstand die
geboden is, de mogelijkheden die er
beschikbaar zijn om zelfinzichten te verwerven in cursussen, de cliëntenondersteuning, de
lotgenotengroep, of gewoon het menselijke geïnteresseerde gesprek in de wandelgang. Wat een
warme deken van acceptatie en tevens troost krijgt men bij De Hoofdzaak.
Met de geboden ondersteuning is voor mij een basis gelegd om op verder te bouwen en met het
niet aangeboren hersenletsel en de psychische kwetsuur om te gaan en de verworven inzichten dat
het hardwerken is om om te gaan met de draak van een wolf waar je aan vast geketend ben, die
constant bezig is om je op te eten.
Mijn dank is daarom enorm groot, dat ik bij jullie bijstand heb kunnen krijgen om mijn nieuwe
levensfase te kunnen overzien, alsook daarmee ben gaan beseffen "ik heb dan wel een PTSS
opgelopen", maar ik ben van oorsprong een optimist en een mensenmens die midden in het leven
staat en van het leven een feest wil maken, wat er ook in het leven opgeworpen wordt.
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En nogmaals dank hiervoor dat in samenwerking met De Hoofdzaak de draak van een PTSS nu
begrepen wordt en voor mij in de toekomst de taak er ligt om er vriendjes mee te worden. Mijn
dank is groot.
Vriendelijke Groet, Fay Mc Meekin

Uitgelicht
Wijkgericht werken
De Hoofdzaak hecht sterk aan laagdrempeligheid en nabijheid. Steeds meer zoeken we manieren
om wijkgericht te werken. Twee voorbeelden hiervan zijn de Infotafel in wijkcentrum Overdie en de
inzet van Ervaringsdeskundigheid in de Oranjestraat in Enkhuizen.
Infotafel Overdie
De Infotafel Overdie is een inloopbijeenkomst waarbij ontmoeting en onderlinge hulp centraal
staan. De bijeenkomst wordt verzorgd door vrijwilligers die (wijk-)bewoner, ervaringsdeskundige
en/of stagiaire zijn. Deze vrijwilligers zijn of worden opgeleid om (informele) cliëntondersteuning te
geven. Zij kunnen ter plekke informatie en ondersteuning geven over allerlei welzijn-, wonen- en
zorgvragen van praktische, financiële, psychische en sociale aard en ingaan op de problemen. Indien
gewenst blijven zij met mensen in contact en maken zij afspraken over vervolggesprekken.
Bovendien kunnen de vrijwilligers mensen met een vraag koppelen aan mensen die iets voor een
ander willen doen. Bij de Infotafel is een prikbord ingericht (dat gekoppeld is aan ‘Alkmaar voor
elkaar’) waar mensen hun vraag en aanbod kunnen plaatsen. Bovendien is een sociale kaart van de
wijk- en stedelijke voorzieningen aanwezig. Hierdoor verbinden we mensen met een hulpvraag aan
mensen die iets voor een ander willen doen. Daarnaast versterkt het de sociale cohesie van de wijk.
Ervaringsdeskundigheid in de Oranjestraat
Tijdens het project Leren en Participeren in Enkhuizen, dat begin 2020 is afgerond, is er een
samenwerking ontstaan met het Inloophuis in de Oranjestraat. In deze omgeving wonen
veel mensen met psychische, financiële of verslavingsproblemen en soms ook een combinatie
daarvan. Mensen die soms moeilijk te bereiken zijn door professionele hulpverleners.
Een ervaringsdeskundige vanuit De Hoofdzaak is wekelijks in het Inloophuis aanwezig, en legt op
een laagdrempelige en vrijblijvende manier contact met de bezoekers. Doordat de
ervaringsdeskundige zelf ervaring heeft gehad met verslaving en onder andere problemen op het
gebied van huisvesting, kan hij de bezoekers vanuit herkenning en begrip een luisterend oor bieden.
De ervaringsdeskundige weet het vertrouwen van de bezoekers vaak te winnen, en ondersteunt bij
het (her)pakken van zelfregie. De ervaringsdeskundige is daarbij ook een hoopgevend voorbeeld.
Bezoekers die er behoefte aan hebben, kunnen ook buiten het Inloophuis individuele contacten
hebben met de ervaringsdeskundige herstelondersteuner.
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Ervaringsverhaal
Een warm nest met gelijkgestemden
Voor het jaarverslag vinden we het belangrijk om ervaringen van
mensen te laten zien, ook van mensen die bij ons werken. Ik heb
een gesprek met mijn collega Arja Breeveld, waarin ze heel open
vertelt over wat De Hoofdzaak voor haar betekent. Arja kwam via
een vroegere medewerker van De Hoofdzaak bij ons terecht.
“Ik was op dat moment wat labieler. Ik stond minder stevig in mijn
schoenen dan nu. Ik was druk bezig met het verwerken van mijn
ongeval. Zij raadde me aan om de cursus ZOH (Zicht op herstel) te
gaan volgen, om zo langzamerhand dat stukje uit mijn verleden
een betere plek te kunnen geven. Het ongeval heeft van mij een
ander mens gemaakt.”
“Wat ik haal bij de Hoofdzaak is zoveel, maar een van de voor mij belangrijke dingen is dat het mijn
persoonlijke ontwikkeling bevordert. Ik vind het een warm nest waar ik gelijkgestemde mensen
tegenkom met veel verhalen, waarin ik mezelf herken. Ik krijg uitdagingen aangereikt, zodat ik
mezelf kan ontplooien. Ik kan weer opnieuw leren, en dat voelt zo goed. Mijn vaardigheden en
eigenwaarde, maar ook zeker mijn zelfbeeld worden hier vergroot. Ik heb meer waardering voor
mezelf gekregen sinds ik bij de Hoofdzaak werk. Ik vind de Hoofdzaak een organisatie, waarin ik
mijn plek heb gevonden. De Hoofdzaak biedt mij gratis cursussen aan, waaraan ik mag deelnemen.
Er is ruimte voor mij en mijn eigen leerweg ervaringsdeskundigheid. Ik kan mijn eigen ervaringen en
inzicht inzetten in relatie tot die ander.”
Ik weet van je dat je een crisiskaart hebt. Wat is de meerwaarde voor jou?
“Het geeft mij veiligheid. Het is een kaartje wat ik altijd bij me draag. Ik heb geen schildklier meer en
daar staat in welk medicijn je mij moet geven in geval van crisis. Het geeft mij houvast. Ik vind het
fijn dat de adressen en telefoonnummers van mijn contactpersonen erop staan. Op mijn crisiskaart
staat wat er moet gebeuren als het misgaat. Er staan mensen op die weten wat ze moeten doen.”
Wat kan de Hoofdzaak verbeteren?
“Ik zou niet weten wat er verbeterd kan worden. Er is een ommekeer geweest. Nu wordt er structuur
geboden en duidelijkheid gegeven. Ik ben hier op mijn plek.”
Margreet Kingma, teamcoördinator en projectleider
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Ervaringsverhaal
Met mijn ervaring haal ik vaak een stukje schaamte bij
mensen weg
Hoe kwam je bij de hoofdzaak terecht?
Een aantal jaar geleden las ik een stukje in de krant over De Hoofdzaak, ik was toen gelijk heel
enthousiast. Het leek mij een mooi idee ervaringsdeskundige te worden. Helaas was ik destijds nog
niet in herstel en kwam het niet van de grond. Een paar jaar later zat ik beter in mijn vel en voelde ik
mij stabiel en heb toen de hoofdzaak benaderd.
Wat haal en breng je bij de hoofdzaak?
Bij mijn werk haal ik vooral een stuk begrip, (h)erkenning en mentale steun. Ik voel mij niet raar en
voel me gewaardeerd. Ik denk dat omdat ik al vanaf jongs af aan in de psychiatrie zit ik een hoop
kennis mee neem. Ik kijk negens meer van op en vind niks raar. Ik heb een hoop ervaring die ik kan
inzetten tijdens mijn werk.
Wat betekent ervaringsdeskundigheid voor jou?
Voor mij betekent ervaringsdeskundigheid dat ik mijn ervaringen op een professionele manier kan
inzetten. Ik vind het leuk om mensen te helpen en doe dit graag. Met mijn ervaring haal ik vaak een
stukje schaamte bij mensen weg. Doordat ik ook een hoop dingen heb
meegemaakt voelen ze zich vaak op hun gemak.
Wat kan De Hoofdzaak nog verbeteren?
De Hoofdzaak is mijn eerste ‘echte’ baantje. Ik vind het een top werkplek
en heb eigenlijk niet echt verbeter punten. Zoals ik al zei voel ik mij hier
erg op mijn gemak en zou ik me op dit moment geen betere werkplek
kunnen wensen om mij te ontplooien als hier.
Anne Koopen

Ervaringsverhaal
Om de Ervaring…
“(…) Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen…” - Ernst Bloch (filosoof, activist).
“(…) Jeder der Morgens aufsteht, und sich wäscht is schon Optimist. Sonst wird er liegen bleiben.” Hagen Rether (cabaretier, satiricus).
Ik denk dat ik de eerste ‘ervaringsdeskundigen’ tegen kwam tijdens workshops van de Brijder
Stichting, op door deze verslavingsorganisatie georganiseerde conferenties. Die bezocht ik uit
professionele belangstelling (als medewerker van een sociale dienst), maar óók omdat ik mijn eigen
verslavingsproblemen begon te zien en te erkennen. Soms heb je daartoe een ‘omweg’ nodig.
Alcoholgebruik is iets wat vanzelfsprekend was in mijn familie, dus dat ik “gebruik” ligt voor de
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hand. En óók het internet is verslavend, of computergames. Maar waarom “gebruik” ik, zijn er
onderliggende problemen of gedachtenspinsels die het veroorzaken, stimuleren of goedpraten?
Er zijn wel enkele crises geweest in mijn leven: schuldenproblematiek, rouwverwerking na het
overlijden van mijn vader in 2008, de internetverslaving die ontspoorde (ja, óók porno). Een
hartoperatie in 2014, een depressie (crisis) en sinds 2015 behandeling bij het GGZ, onder andere
schematherapie. Ik wilde er méér mee, met die kwetsbaarheid van mezelf, én voor anderen. In de
bijstand, armoede, emancipatie, als meedoen pijn doet, anderen helpen, een stem geven.
Tijdens die ‘zoektocht’ kwam ik in september 2019 in de Cliëntenraad van WerkSaam terecht en
stapte ik vervolgens (eindelijk!) bij RCO de Hoofdzaak naar binnen. Onder andere met een idee voor
een werkconferentie, waarbij ervaringsdeskundigen in gesprek kunnen gaan met beleidsmakers en
arbeidscoaches. En op advies van o.a. Jeanet en Sandra begon ik aan het cursustraject van
Ervaringsdeskundig Werken.
Wees een OEN
In de eerste plaats: een compliment aan al die bevlogen cursusleiders bij RCO de Hoofdzaak, want
de cursusmodulen zijn al niet makkelijk, maar in het afgelopen Corona-jaar was het zeker
improviseren tijdens het lesgeven en leren. De cursus begon met ‘Zicht op Herstel’ en ik werd al snel
héél enthousiast van de ‘herstelgrafiek’. Dus allerlei cijfertjes in Excel gezet en daar kwam een
interessante grafiek uit. Waarbij ik het fysieke met het mentale combineerde (glutenintolerantie,
bloedarmoede, hartoperatie, gevoelige darmen), want het hangt allemaal met elkaar samen. “Inzicht
heeft te maken met bewustwording”, staat er in het cursusboek, en ik werd me nóg méér bewust
van mijn kwetsbaarheid, en evenzeer van de herstelelementen of energiebronnen: het huisdier,
muziek, humor, wandelen. Open, eerlijk en nieuwsgierig (OEN) zijn naar elkaar, overigens net zo
belangrijk bij het schrijven van het herstelverhaal, wat een niet zo gemakkelijke opdracht bleek
tijdens de tweede cursusmodule. Aan dat herstelverhaal moet nog veel geschaafd en herschreven
worden, realiseerde ik me vervolgens tijdens de derde cursusmodule ‘Ervaringsdeskundige
benadering’. Hoe ga je om met de werkelijkheid, als die ‘wankelt’ of bij de ruis van de alcoholroes of
een fantasiewereld in het hoofd of op internet? Daar kunnen de grafiek en de dramadriehoek goede
hulpmiddelen bij zijn! Bovendien heb ik in de training geleerd dat herstel (of hersteld zijn) geen
statische toestand is, maar een voortdurend proces, van vallen & opstaan, een paar stappen vooruit
en soms een stap terug. Je mag echter af en toe “ongelukkig zijn”, zoals mijn favoriete psychiater
Dirk de Wachter zegt. Nu nog wat meer klare taal en minder chaos in hoofd en huis, en ik kan aan
de slag als ervaringsdeskundige.
Hartelijk dank aan de begeleiders / docenten in dit ‘studiejaar’ 2020: Adriaan, Roopa (2x), Eric,
Jackie, Margreet en Maikel!!! En uiteraard de mede-cursisten bedankt voor de goede gesprekken en
jullie openheid.
“(…) Omdenkvraag: Ben je al op de goede weg en is het dus vooral een kwestie van stug
volhouden?” - Omdenkkalender (Berthold Gunster).
© MaSeH-san, 6 & 10 februari 2021.
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Adressen
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
ZAANSTAD
Veldbloemenweg 6C, 1508 WV Zaandam | T. 075-204 75 30
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