Mensen verbinden met een psychische kwetsbaarheid

Vrijwilligerswerk en talentontwikkeling
De Hoofdzaak is een organisatie vooren-door mensen met een psychische
kwetsbaarheid, en staat altijd open voor
nieuwe vrijwilligers en herstelactiviteiten.
Onze vrijwilligers volgen trainingen
en krijgen werkbegeleiding. Er is
veel ruimte voor persoonlijke en
professionele groei, waarbij we
uitgaan van ieders talent, interesses
en mogelijkheden.

Bij De Hoofdzaak werken
125 (onbetaalbare) vrijwilligers

Wil je meer weten?

> Wil je je aanmelden voor onze activiteiten?
> Wil je weten welke groepen en trainingen
er op dit moment zijn?

> Wil je weten wat De Hoofdzaak nog meer doet?
Bezoek dan onze website www.rcodehoofdzaak.org
of neem contact op met De Hoofdzaak bij jou in de buurt.

Gezondheidscentrum
Bernhardplein 76 C
1781 HK Den Helder
Tel: 0223 – 68 46 96
E-mail: info-kop@rcodehoofdzaak.org

Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn
Tel: 0229 – 24 90 40
E-mail: info-h@rcodehoofdzaak.org

Wijkcentrum Overdie
van Maerlantstraat 8-10
1813 BH Alkmaar
Tel: 072- 514 33 80
E-mail: info-a@rcodehoofdzaak.org

De Veldschuit
Veldbloemenweg 6C
1508 WV Zaandam
Tel: 075-204 75 30
E-mail: info-zw@rcodehoofdzaak.org

> Kom je uit een moeilijke periode en vind je
het lastig om de draad weer op te pakken?
> Heb je psychische problemen en wil je eens
praten met een ervaringsdeskundige?
> Wil je graag je ervaringen delen met anderen
die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als jij?

De Hoofdzaak staat voor je klaar!

De Hoofdzaak

Herstellen doe je samen!
De Hoofdzaak is een zelfregie- en herstelorganisatie voor en door mensen met een
psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Bij De Hoofdzaak kun je deelnemen aan
allerlei herstelactiviteiten. Wij zijn actief in de regio’s de Kop van Noord-Holland,
Westfriesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
Herstel
In een herstelproces hervind je de
persoonlijke balans na ervaringen
van (heftige) psychische ontwrichting.
Je groeit over de gevolgen van je
psychische problemen heen en ontdekt
daarbij weer mogelijkheden voor een
vervullend leven, met of zonder de
psychische kwetsbaarheid.

“Ik wist niet dat er meer mensen zijn met dezelfde soort ervaringen als ik.
Het geeft mij een fijn gevoel, hoe gek ook, omdat ik niet de enige ben.”

Activiteiten
Informatie en advies
Iedereen kan contact met ons opnemen
voor informatie, ondersteuning of advies.
We zijn er voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid en hun naasten. Maar ook
zorg- of hulpverleners kunnen ons bellen
voor advies en informatie.
Je kunt ons bellen, e-mailen of een keer
met een ervaringsdeskundige afspreken.

Jouw herstelproces is persoonlijk en
uniek. Het beslaat veel verschillende
aspecten, waaronder het hervinden van
hoop en een positief zelfbeeld, en het
herwinnen van de eigen regie. De Hoofdzaak kan je in dit proces ondersteunen.
Ervaringsdeskundigheid
Wij herkennen uit ons eigen leven
wat het betekent om psychisch kwetsbaar te zijn en hebben zelf ervaring met
het herstelproces.
Ervaringsdeskundigen bieden vanuit
begrip een steun in je rug. Herkenning,
gelijkwaardigheid en hoop staan daarbij
centraal.

“Het is nu zo fijn dat ik iemand naast mij heb staan
die met mij meedenkt en mij hierin coacht.”

Individuele herstelondersteuning
Wil je werken aan je herstel? Een
ervaringsdeskundige kan jou daarbij
individueel ondersteunen. De ervaringsdeskundige kan je praktisch en emotioneel
ondersteunen, en biedt begrip, (h)erkenning,
betrokkenheid, gelijkwaardig contact
en hoop. Onze herstelondersteuners
kunnen bij jou thuis komen, of je kunt op
een van onze locaties afspreken.
Gespreksgroepen
Het deelnemen aan een zelfhulpgroep
met mensen die hetzelfde ervaren als
jij, biedt je steun. Door het vertellen of
luisteren naar elkaars ervaringen ervaar
je dat je niet de enige bent die een weg
zoekt naar herstel. Het delen van het
herstelproces is hoopgevend.
Daarbij kan het uitwisselen van tips en
ervaringen helpend zijn.

Herstelactiviteiten
Als je graag iets wilt ondernemen met
gelijkgestemden, zijn er verschillende
groepsactiviteiten binnen De Hoofdzaak.
Zo kan bijvoorbeeld sporten of schrijven
heel ondersteunend zijn bij je herstel.
Ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak begeleiden deze activiteiten.
Trainingen
Tijdens de hersteltrainingen ga je actief
aan de slag met je herstel. Je leert jezelf
in deze trainingen beter kennen en wat
jou helpt in je herstel. Je ontdekt daarbij
mogelijkheden voor een zinvol leven, met
of zonder je psychische kwetsbaarheid.
De trainingen worden verzorgd door
ervaringsdeskundigen.
Crisiskaart
De Crisiskaart is een klein opvouwbaar
kaartje, waarop staat wat jij vindt dat er
gebeuren moet als je in een crisis raakt.
Het is een samenvatting van een crisiskaartplan, waarin afspraken staan over
hoe alle voor jou belangrijke partijen,
waaronder naasten en hulpverleners, bij
een crisis moeten handelen. Zo hou jij de
regie, ook tijdens een crisis.
De Hoofdzaak is gecertificeerd om
crisiskaarten te maken. Onze crisiskaartconsulenten kunnen jou ondersteunen
bij het opstellen van een crisiskaart.

De Hoofdzaak staat voor je klaar!

