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Voorwoord 
 
Het jaar 2021 was voor De Hoofdzaak een jaar waarin veel is gebeurd. Zo verdween RCO, wat staat 
voor Regionale Cliënten Organisatie, uit onze organisatienaam en zijn we ons kortweg De Hoofdzaak 
gaan noemen. Daarmee namen we afscheid van de vanzelfsprekende verbinding van onze deelnemers, 
medewerkers en organisatie met de GGZ. Zelfregie- en herstelorganisatie voor en door mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en hun naasten is daarvoor in de plaats gekomen. Een stap die goed 
aansloot bij de landelijke ontwikkelingen, want op 24 juni richtten we met 12 collega-organisaties de 
Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH) op. Samen zetten we ons in voor 
laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor iedereen.  
 
In 2021 deed zich tevens de mogelijkheid voor om deel te nemen aan het programma ‘Herstel Dichtbij’ 
van het Oranje Fonds. De Hoofdzaak heeft met het project ‘De Verbinding’ - samen met zo’n 30 andere 
organisaties - een plek binnen dit programma weten te bemachtigen. We ontvangen de komende drie 
jaar een bijdrage voor de realisatie van een creatieve ontmoetingsruimte in Hoorn. 
 
Waar we ook trots op zijn, is de uitbreiding van het aantal uren voor ondersteuning van de Cliënten en 
Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) voor de belangen van Kind, Jeugd en Familie. De 
Hoofdzaak heeft 5 coach-ondersteuners in dienst, die de cliëntenraden van GGZ-NHN en van 
dnoDoen begeleiden, coachen en ondersteunen. In dit jaarverslag wordt ook bij hun werk stilgestaan. 
 
Mede dankzij de grote inzet van alle medewerkers zijn we erin geslaagd om 2021 met een financieel 
positief resultaat af te sluiten. In het financieel jaarverslag 2021 legt het bestuur verantwoording af van 
het gevoerde beleid.  
 
In dit jaarverslag gaan we in op de activiteiten die in 2021 in de vier regio’s van De Hoofdzaak hebben 
plaatsgevonden. Daarbij valt te vermelden dat we alle afspraken met de 19 gemeenten over de 
activiteiten en het aantal deelnemers hebben uitgevoerd. In vele gemeenten hebben we zelfs een 
zogenaamde overproductie gerealiseerd. Dat was mede mogelijk door de sterke groei van het aantal 
vrijwilligers van 127 eind 2020 naar 165 eind 2021. Mede namens de leden van de Raad van Toezicht 
wil ik alle medewerkers bedanken voor hun geweldige inzet. En natuurlijk ook de gemeenten, die ons 
werk mogelijk hebben gemaakt.  
 
De Hoofdzaak ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet, onder het motto:  
Herstellen doe je samen! 
 
Wim van Veen 
Directeur bestuurder 
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Beeld van De Hoofdzaak in 2021 
 

Introductie  
De Hoofdzaak is een zelfregie- en herstelorganisatie door en voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en hun naasten in de regio’s Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland, West-
Friesland en Zaanstad. De medewerkers zijn bij voorkeur ervaringsdeskundig op het gebied van leven 
met een psychische kwetsbaarheid, en hebben vaak ook ervaring met geestelijke gezondheidszorg, 
maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. 

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

Activiteiten 
 
De Hoofdzaak heeft het afgelopen jaar verschillende activiteiten geboden. Hieronder worden ze 
toegelicht. 

Individuele ondersteuning 
In alle regio’s van De Hoofdzaak is een team van ervaringsdeskundige vrijwilligers. Het Team 
Ervaringsdeskundigheid Dichtbij (TED) biedt individuele begeleiding en onafhankelijke cliënt-
ondersteuning, 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 2021 heeft De Hoofdzaak mensen begeleid bij het opstellen van een crisiskaart. Er werden ook 
nieuwe crisiskaartconsulenten opgeleid. Aanmeldingen voor het opstellen van crisiskaarten vinden 
regelmatig plaats in het kader van de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag. 

Zelfhulp- en herstelgroepen en herstelcursussen 
De Hoofdzaak biedt op meerdere locaties ontmoetings- en herstelondersteunende groepen 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. 

Scholing 
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 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 
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scholen over mentale gezondheid. In 2021 voegden we online themabijeenkomsten toe aan ons 
aanbod. Voorlichtingen worden in samenwerking met andere (zorg)organisaties verzorgd. 

Informatie en advies  
Onze ervaringswerkers 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, herstelondersteunende groepen, cursussen en dergelijke. 
De Hoofdzaak informeert haar netwerk en haar doelgroepen via Facebook, Twitter, nieuwsbrieven en 
de website. 

Ondersteuning Cliëntenraden 
Bij De Hoofdzaak zijn coach-ondersteuners in dienst, die  ondersteuning aan cliëntenraden van GGZ-
NHN en van dnoDoen 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. Coach-
ondersteuners 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 onbegrepen gedrag, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, suïcidepreventie 
en de transitie van het sociaal domein.  
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Ervaringsverhaal 
 

Stage lopen bij De Hoofdzaak 

 
Mijn naam is Thomas Zomerdijk en ik ben 28 jaar. Ik 
woon in Nibbixwoud. Ik loop sinds september 2021 
stage bij De Hoofdzaak. Ik zit in het eerste jaar van de 
opleiding Ervaringsdeskundige Zorg en Welzijn op de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA). 
 
Ik kwam met De Hoofdzaak als stageplaats in contact 
doordat ik er de cursus Zicht op herstel had gedaan. 
Ik had hier een heel positieve ervaring aan over-
gehouden. En toen mijn vader mij vertelde dat er op 
de HvA een opleiding tot ervaringsdeskundige was en 
ik er achter kwam dat daar een stageplaats voor nodig 
was, dacht ik meteen aan De Hoofdzaak.  
 
Wat ik mooi vind aan De Hoofdzaak is dat er allemaal ervaringsdeskundigen rondlopen, en het 
daardoor de ideale plek is om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Mijn ervaringen als stagiair 
binnen De Hoofdzaak zijn tot dusver erg positief. Ik vind het erg fijn om met allemaal groepen mee te 
kunnen lopen en op deze manier heel veel verschillende ervaringen op te doen. Ik vind het fijn dat 
iedereen zo betrokken is en dat er heel open sfeer is, met ruimte om te groeien, fouten te maken en 
te leren. Wat mij vanaf het begin af aan al erg aansprak was dat ze tegen mij zeiden dat ik mijn eigen 
herstel wel op de eerste plaats moest blijven zetten. 
 
Ik hoop tijdens mijn stage nog meer te leren over communiceren vanuit presentie en het begeleiden 
van groepen. Ik hoop tijdens mijn stage ook nog wat te leren over het geven van trainingen. Ik ga  



 

Jaarverslag 2021 

 
 
 

 
 

 

7 

 
binnenkort de training Zicht op herstel geven, dus dat is al een mooie manier om hiermee te oefenen. 
Ik hoop tijdens mijn stage ook nog een zelfhulpgroep te kunnen opzetten voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Ik ben ontzettend dankbaar dat De Hoofdzaak mij de kans heeft gegeven 
om aan mijzelf te werken en mijzelf te ontwikkelen. 
 

 

 

 

Uitgelicht 
 

Een zelfregie- en herstelorganisatie 
 
RCO. Zo worden we nog wel eens kortweg genoemd. De afkorting staat voor Regionale Cliënten 
Organisatie. We heten al sinds jaar en dag RCO De Hoofdzaak, maar steeds vaker vroegen wij 
onszelf af wat het woord ‘cliënt’ in deze naam betekent. Cliënt van wie? En wat betekent het om een 
cliënt te zijn? 
 
Als voor en door-organisatie bieden wij allerlei herstelactiviteiten aan. Ervaringsdeskundigen 
bedenken en ontwikkelen deze activiteiten en begeleiden deze. De grote kracht van ervarings-
deskundigheid is de gelijkwaardigheid in het contact. Zoals in een aantal ervaringsverhalen in dit 
verslag is te lezen, halen onze vrijwilligers uit het contact met anderen zélf ook nog steeds veel 
inzicht en kennis. Zij werken daardoor ook voortdurend aan hun ontwikkeling en herstel. Omdat het 
woord cliënt naar onze smaak niet past bij dit gelijkwaardige contact, besloten wij afscheid te nemen 
van dit voorzetsel RCO. We zijn De Hoofdzaak, een zelfregie- en herstelorganisatie. 
 
Ook een kleine naamswijziging heeft natuurlijk wat voeten in aarde. Op onze website, in onze e-
mailadressen, op social media, in cursusmateriaal, overal wordt het voorzetsel RCO gebruikt. Stap 
voor stap zullen we het voorzetsel uitgummen. Dat proces drijft mee op de ontwikkeling van ons 
meerjarenbeleidsplan, waarvan de eerste contouren op papier staan. In dit beleidsplan wordt 
beschreven hoe De Hoofdzaak als zelfregie- en herstelorganisatie nog veel meer handen en voeten 
wil geven aan het voor en door-principe.  
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Herstel is langs zoveel wegen te bereiken! Mensen die zelf te maken hebben met een psychische 
kwetsbaarheid en ook hun naasten, weten het beste wat werkt als het gaat om herstel. We willen 
graag dat zij zich vrij voelen om nieuwe herstelgerichte activiteiten te ontplooien. Via sport, kunst en 
muziek. Door te doen en te praten. Middels voelen en denken. In klein verband of in een groep, en 
binnen of buiten. Herstellen doen we samen. En De Hoofdzaak, dat zijn wij. 
 

Regio Zaanstreek-Waterland  
 

2021 
Voor De Hoofdzaak in regio Zaanstreek-
Waterland was 2021 een jaar om trots op te 
zijn. We zijn onder de indruk hoe onze 
medewerkers wisten te schakelen in telkens 
weer nieuwe omstandigheden door corona, 
om toch beschikbaar te blijven voor onze 
cliënten en cursisten. Zelfs tijdens de 
periodieke sluiting(en) 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 
Vanuit Zaanstad zijn drie teams actief: het Team Ervaringsdeskundigheid Dichtbij (TED) biedt 
individuele herstelondersteuning. Daarnaast kennen we het team Jongeren Ervaringsdeskundigen 
Zaanstad (JEZ) en het team van Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED). Eind december 2021 
telden de drie teams bij elkaar 39 vrijwilligers. Verschillende deelnemers aan onze trainingen stromen 
door naar vrijwilligerswerk bij De Hoofdzaak. We verwachten daarom in 2022 nog verder te kunnen 
groeien in het aantal vrijwilligers en ook in een uitbreiding van onze activiteiten. Elk team heeft daartoe 
een eigen werkplan voor 2022 opgesteld, dat kan worden uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld indien 
nodig. 

Samenwerking in de regio 
Het project voor het opzetten van een herstelwerkplaats in Zaanstad is succesvol gecontinueerd met 
het programma Herstel Werkt. Binnen het project Herstelwerkplaats hebben onze vrijwilligers ook een 
plek gekregen in het Huiskamerproject. Elke dag is er nu de mogelijkheid om een klantvriendelijke en 
laagdrempelige inloop te bezoeken, ook in het weekend. Daarbij sluit altijd minimaal een van onze 
vrijwilligers aan om contacten te leggen, vragen te beantwoorden en door te verwijzen naar laag-
drempelige, voorliggende voorzieningen in de regio. Zowel de sociale wijkteams als de inwoners zelf 
weten ons steeds beter te vinden gezien de continue stroom van aanmeldingen voor individuele 
herstelondersteuning en herstelcursussen. Het is een heel mooi organisch proces, dat met name berust 
op de kwaliteit van onze cursussen en trainers. Deze kwaliteit moet wel blijven geborgd in 2022. 

De bijeenkomsten en activiteiten van het Zaans Praatcafé konden regelmatig niet plaatsvinden, door de 
coronamaatregelen en de 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 
toch konden blijven ontmoeten. Een zeer positieve ontwikkeling is dat de activiteiten en thema-
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bijeenkomsten van het Praatcafé steeds meer vanuit deze 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. 

2022 
In 2022 wordt opnieuw een bijdrage geleverd aan lopende en nieuwe projecten als GGZ in de Wijk, 
Sluitende Aanpak voor mensen met Onbegrepen Gedrag, nieuwe aanbesteding Jeugdzorg, Geweld 
hoort nergens Thuis en Suïcidepreventie. Voor 2022 staan verder de volgende speerpunten op het 
programma om nader uit te werken en te implementeren: 

• Introduceren van een intervisiemodel en intervisiekringen voor alle vrijwilligers en betaalde 
krachten. 

• Opzetten van minimaal drie nieuwe zelfhulpgroepen. 
• Uitvoeren van jaargesprekken met onze vrijwilligers en betaalde medewerkers. 
• Evalueren van cursussen en individuele herstelondersteuning. 
• Werven en opleiden van nieuwe, vrijwillige trainers. 

Zaanstreek-Waterland in feiten en cijfers  
 

Team Ervaringsdeskundigheid Dichtbij 

(TED) 
• 59 aanmeldingen voor ondersteuning 

(inclusief GGZ in de Wijk) 
• 24 ingezette trajecten 
• 48 korte contacten/doorverwijzingen 
• 12 vrijwilligers 

Team Jongeren Ervaringsdeskundigen 

Zaanstad (JEZ) 
• 42 aanmeldingen voor ondersteuning 
• 20 ingezette trajecten 
• 39 korte contacten/doorverwijzingen 
• 16 vrijwilligers 

Team Zaanse Ouders 

Ervaringsdeskundigen (ZOED) 
• 28 aanmeldingen voor ondersteuning 
• 20 ingezette trajecten 
• 53 korte contacten/doorverwijzingen 
• 11 vrijwilligers 

Cursussen Herstel 
• 48 cursisten 
• 6 cursussen 
• 8 vrijwilligers Huiskamers 

Crisiskaart 
• 3 crisiskaartconsulenten  
• 9 crisiskaarttrajecten



 

Uitgelicht 
 

Online themabijeenkomsten 
 
Sinds februari 2020 hebben we elke maand een online themabijeenkomst. De pandemie heeft deze 
bijeenkomsten een flinke impuls gegeven, omdat het een mooie manier is om veilig met elkaar in 
contact te komen.  
 
Er komen wisselende thema’s aan bod, waarin we proberen in te spelen op actuele situaties en de 
nationale themadagen en -weken. Zo hebben we bijvoorbeeld het thema Corona en 
verslavingsgedrag gehad, maar ook het thema eenzaamheid en een bijeenkomst over autisme.  
 
De bijeenkomsten zijn online en startten in Noord-Kennemerland, maar gedurende het jaar zijn de 
overige regio’s ook aangehaakt. Doordat de bijeenkomsten online plaatsvinden, kunnen mensen 
vanuit ons hele werkgebied, en zelfs het hele land, deelnemen. 
 
Onze gastsprekers, meestal vrijwilligers van De Hoofdzaak, zijn ervaringsdeskundigen die vertellen 
over hun eigen ervaring met betrekking tot het thema. Vervolgens is er ruimte vragen en reacties 
van de mensen die de bijeenkomst bijwonen. Doordat we het thema vanuit ervaringsdeskundigheid 
benaderen, merken wij dat mensen met heel verschillende achtergronden deelnemen. Zo sluiten 
regelmatig professionals aan, naasten vinden we ook vaak in het publiek en mensen die zelf 
worstelen met het thema sluiten ook vaak aan.  
 
Wat men uit een themabijeenkomst wil halen is dus ook verschillend. Naastbetrokkenen sluiten aan 
omdat ze over het algemeen graag willen weten hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties of 
hoe het voelt voor de persoon zelf, om te dealen met het thema. De professionals willen vaak weten 
wat aansluit bij een cliënt. De personen die zelf worstelen met het thema willen vaak contact met 
lotgenoten hebben, of weten hoe andere personen met bepaalde situaties zijn om gegaan. 
 
Doordat de online themabijeenkomsten een enorm succes zijn gebleken, zullen we dit ook 
voortzetten in 2022. We zullen daarbij nog meer aansluiting zoeken bij de actualiteit en nog meer 
bekendheid geven aan de bijeenkomsten. 
 
 
 



 

Jaarverslag 2021 

 
 
 

 
 

 

11 

 
De themabijeenkomsten zijn elke eerste donderdag van de maand van 10.00-12.00 uur. Via onze 
website of onze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van de komende thema’s en kan je je 
inschrijven om deel te nemen. 
 

 

Regio De Kop van Noord-Holland  
Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel 
 

2021 
2021 stond voor regio de Kop van Noord-
Holland in het teken van vasthouden wat 
goed gaat en werken aan kwaliteit en 
naamsbekendheid. We hebben in dit jaar 
geïnvesteerd in de uitbreiding van het team en 
deskundigheid van de vrijwilligers.  

Het resultaat van deze inspanning was dat we 
12 nieuwe ervaringsdeskundigen een 
vrijwilligerscontract hebben kunnen 
aanbieden. Door de versterking van het 
vrijwilligersteam zijn we in staat geweest meer 
individuele en collectieve 
herstelondersteuning te bieden.  

Vrijwilligers zijn geschoold om cursussen te geven en er is een start gemaakt met nieuwe 
zelfsupportgroepen. Ook hebben we aandacht besteed aan verschillende thema’s waarmee vrijwilligers 
in hun werk te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld omgaan met suïcide. Het verder ontwikkelen van het 
team en het aanbrengen van structuur heeft veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de 
vrijwilligers gevergd. Maar het resultaat mag er zijn, want De Hoofdzaak is (weer) zichtbaar in de hele 
regio. Bijna alle gemaakte afspraken met de gemeenten hebben we - door de flexibele houding van de 
ervaringsdeskundigen en deelnemers - waar kunnen maken. Met dank aan het bevlogen team van 
medewerkers: vrijwilligers en betaalde krachten. Het versterken van onze netwerkrelaties heeft geleid 
tot grotere zichtbaarheid en meer deelnemers aan onze activiteiten 

Samenwerkingen 
Het contact met onze netwerkpartners is het afgelopen jaar versterkt. Doordat we korte lijnen hebben 
worden ondersteuningsvragen van partners als de GGZ-NHN, MEE& de Wering of wijkteams van de 
gemeenten sneller opgepakt. We zijn beschikbaar voor casuïstiekbespreking en daar waar mogelijk 
vinden we de samenwerking, waarbij de insteek de inzet van ervaringsdeskundigheid is.  

We hebben dit afgelopen jaar onder meer gedaan door: 

• Het bieden van hoop aan deelnemers van Parlan Jeugdhulp: jonge ervaringsdeskundigen delen 
hun ervaring middels hun eigen herstelverhaal. 

• Hoe kan ervaringsdeskundigheid een plek krijgen in het huisvesten van dakloze mensen: we 
denken mee over de inzet van vrijwillige ervaringsdeskundigen bij dnoDoen en Housing First. 

• Ervaringsdeskundigen een stem te geven: we nemen deel aan het inclusiepanel van de 
gemeente Schagen in de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. 

• Mee te denken over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij mensen met onbegrepen gedrag 
en psychische problemen: we sluiten aan bij het project De Verbinding. 
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Voor het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundige jongeren binnen de projecten MDT en Match-
Up is een goede samenwerking met Humanitas en LINK Projecten. Wij willen deze samenwerking in 
2022 voortzetten. 

Vooruitblik en ambities 2022 
In 2022 willen we onze relaties met netwerkpartners versterken met als doel om verbinding aan te 
gaan en present te zijn, waardoor inwoners van de regio ons nog beter weten te vinden. Een voorbeeld 
hiervan is onze relatie met de wijkteams. Momenteel werken we dicht tegen de wijkteams van 
gemeente Hollands Kroon aan en zijn we onderdeel van één van de wijkteams in Den Helder. Maar als 
het aan De Hoofdzaak ligt, breiden we onze deelname aan de wijkteam in 2022 verder uit. Niet alleen 
in Hollands Kroon en Den Helder, maar ook in de gemeenten Schagen en Texel, en het liefst in alle 
wijken. 

De expertise van ervaringsdeskundigen wordt steeds meer gevraagd door de verschillende 
ketenpartners. Ook de gemeenten erkennen de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen 
steeds meer. Ervaringsdeskundigen inzetten kan betekenen dat er minder snel ingezet wordt op 
specialistische zorg en eerder gedacht wordt aan informele en onderlinge ondersteuning. Hierbij ligt 
een belangrijke rol voor De Hoofdzaak weggelegd. Daarnaast willen we graag in iedere gemeente van 
de regio een laagdrempelig fysiek plek hebben, waar inwoners ervaringsdeskundigen kunnen 
ontmoeten en waar we hen in contact kunnen brengen met personen met gelijke of soortgelijke 
ervaringen als zijzelf hebben. 

De Kop van Noord-Holland in feiten en cijfers  
 

Team Ervaringsdeskundigen Dichtbij (TED) 
• 77 trajecten individuele 

herstelondersteuning 
• 6 crisiskaarttrajecten 

Team Ervaringsdeskundige Jongeren 
• 6 jongeren opgeleid voor het 

jongerenproject Match-Up in Hollands 
Kroon 

• 1 ondersteuningstraject 
• 1 voorlichtingsbijeenkomst 
• 2 jongeren ingezet als co-trainer 

 

Herstelcursussen 
(o.a. Zicht op Herstel, Herstelverhaal en Cursus 
Vriendschap) 

• 97 deelnemers 

 

Herstelactiviteiten 
(Schrijfclub en Wandelgroep) 

• 12 deelnemers 

Voorlichting 
(o.a. training omgaan met suïcide, online 
themabijeenkomsten) 

• 27 deelnemers 
 
 

Leerweg ervaringsdeskundigheid 
(o.a. Ervaringsdeskundige Benadering, 
Feedback Herstelverhaal, Crisiskaartconsulent) 

• 45 deelnemers 

Aantal vrijwilligers 
• 24 vrijwilligers

Uitgelicht 
 

Naasten betrekken 
 
Over naasten 
Als naaste ben je nauw betrokken bij iemand. Misschien ben je een ouder, broer of zus, partner of 
kind. Als je een naaste bent van iemand met een psychische kwetsbaarheid, dan betekent dit dat de 
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gebruikelijke zorg die naasten aan elkaar bieden anders, intensiever, wordt. Deze zorg heet 
mantelzorg. Een uitdrukking van een naaste, wiens vrouw een psychische ziekte kreeg, was “niet jij 
bent ziek, maar wij zijn ziek”. Een psychische ziekte is overweldigend en ontwrichtend en heeft 
daardoor grote impact op iemands leven en op dat van zijn naasten. De ziekte roept bij beiden 
heftige emoties op, bijvoorbeeld onzekerheid, schuld, boosheid en rouw.  
 
Daarnaast vraagt de ziekte van de naaste dat hij of zij nieuwe rollen en vaardigheden ontwikkelt. 
Naasten lopen het risico overbelast te raken, omdat zij in die intensieve zorg, met de nieuwe rollen 
en taken, over hun grenzen heen gaan. Daarnaast is er vaak sprake van gevoelens van onmacht, 
schaamte en grote zorgen. Deze groep loopt het gevaar om zelf psychische problemen te 
ontwikkelen. Zij bevinden zich in een complexe situatie, waarin van hen verwacht wordt dat zij goed 
omgaan met de heftige emoties die de ziekte met zich meebrengt, omdat zij de stabiele factor 
moeten zijn. Zij moeten de rol van partner, moeder, dochter, broer blijven vervullen, maar 
tegelijkertijd co-begeleider worden. Zij moeten meer dan gebruikelijke zorg bieden, maar ook goed 
hun grenzen stellen en voor zichzelf blijven zorgen, zodat zij die stabiele factor kunnen blijven. 
Daarnaast moeten zij door blijven gaan met hun eigen leven. Dit is niet vanzelfsprekend.  
 
Bij veel van deze naasten blijkt behoefte te zijn aan erkenning en herkenning, bijvoorbeeld in de 
vorm van lotgenotencontact. Er is behoefte aan mensen met wie zij hun verhaal kunnen delen en die 
naar hen luisteren. Maar ook is er behoefte aan concrete adviezen en een duidelijk overzicht van wat 
er te bieden is vanuit het sociale domein.  
 
Wie ben ik? 
Ik ben Martha Visser, 57 jaar, en ik doe de opleiding SPH. Ik heb vanaf mijn 25ste in de 
(jeugd)hulpverlening gewerkt op groepen en als (opvoed)ondersteuner en als gezinsvoogd. Tijdens 
mijn huidige studie ontdekte ik dat ik projecten heel leuk vind. Ik kwam in september voor mijn 
stageplek in aanraking met De Hoofdzaak en was onmiddellijk enthousiast. Het project is gericht op 
de ontwikkeling en inzet van naastenervaringsdeskundigheid. In september volgend jaar hoop ik iets 
moois afgeleverd te hebben.  
 
Omdat ik altijd in de hulpverlening heb gewerkt waren de activiteiten op de Hoofdzaak nieuw voor 
me. Ik moest ontdekken wat de kracht is van ervaringsdeskundigheid en zelfhulp en bovenal de 
kracht van relatie op basis van gelijkwaardigheid en herkenning. Wat mij opvalt is het inzicht en de 
deskundigheid van de ervaringsdeskundigen en de fijne onderlinge sfeer.  
 
Waarom het project naasten binnen de Hoofdzaak? 
Er zijn duidelijke signalen dat er een leemte is binnen het sociale domein waar het gaat om de 
problemen en de daaruit voortkomende ondersteuningsbehoeften waar naasten mee te maken 
krijgen. De ondersteuning die zij nodig hebben is preventief, zoals het voorkomen of verminderen 
van overbelasting, hun behoefte om gehoord te worden, hun weg vinden in de complexiteit van hun 
taak als mantelzorger, omgaan met schaamte, hulp leren vragen aan hun netwerk, goed voor zichzelf 
blijven zorgen, enzovoorts.  
 
De activiteiten van de Hoofdzaak sluiten mooi aan bij de taken van de gemeente binnen het sociale 
domein. Deze taken zijn opgesteld in de 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. De overheid wil dat 
behoefte aan ondersteuning zoveel mogelijk wordt opgelost in de informele sfeer, zoals in het eigen 
sociale netwerk, of in zelfhulpgroepen en door vrijwilligers. Deze relaties zijn duurzamer en voor de 
overheid goedkoper dan professionele hulp. Daarnaast gaan de 8 bakens over zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid, gebaseerd op eigen kracht en eigen regie.  
 
De ervaringsdeskundigheid van waaruit de vrijwilligers van de Hoofdzaak werken, zowel op 
individueel als op groepsniveau, sluiten hierbij mooi aan.   
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Wat gaan we doen? 
Doordat ik de afgelopen maanden heel wat gesprekken heb gevoerd met vrijwilligers en 
professionals binnen en buiten de Hoofdzaak, begin ik een steeds duidelijker beeld te krijgen van hoe 
de ondersteuning vanuit de Hoofdzaak aan naasten eruit zou kunnen zien. Het is in elk geval van 
belang dat er met allerlei organisaties die met psychische kwetsbaarheid en naasten te maken 
hebben een goede afstemming en ook samenwerking ontstaat. Belangrijke organisaties zijn 
bijvoorbeeld Mantelzorg, de GGZ, de Brijder, het Sociaal Wijkteam, Leviaan, Mee en de Wering. 
Verder zijn we op zoek naar wat belangrijke elementen zijn voor de training tot naasten-
ervaringsdeskundigheid. Want zoals al het geval is bij de Hoofdzaak, zijn het de naasten zelf die 
elkaar ondersteunen. Uiteindelijk zal er een pakket ontstaan bestaande uit individuele ondersteuning, 
thema-avonden, specifieke zelfhulpgroepen en thema-gerichte cursussen.  
 

 

Ervaringsverhaal 
 

Verbondenheid 

 
Hoe kwam je bij de Hoofdzaak terecht? 
Ik zat in actief gebruik en ben toen via MEE & de Wering 
verwezen naar De Hoofdzaak. Ik kende de organisatie al en heb 
een jaar of drie geleden zelfs een keer gesolliciteerd, iets wat ik 
na mijn behandeling bij de VPP in Den Haag weer wil gaan doen. 
 
Wat heeft de Hoofdzaak betekend voor jou in je herstel? 
Heel veel. De Hoofdzaak heeft mijn hulpvraag zeer serieus 
genomen, écht vanuit idealisme. Met behulp van twee onder-
steuners ben ik eerst richting de detox en daarna de klinische 
behandeling in Den Haag "geloodst". Ik heb dat proces als zeer 
prettig ervaren! Erg dankbaar! 
 

Wat betekent contact met lotgenoten en/of ervaringsdeskundigen voor je? 
Dat contact is voor mij essentieel! Ik zeg altijd, ‘verbondenheid is het tegenovergestelde van 
verslaving’. Zonder die verbinding zou ik weer kunnen neigen naar isolatie-gedrag, waarin voor mij 
dan altijd weer het gevaar schuilt van de (soms onbewuste) opbouw naar terugval. 
 
Wat wil je verder nog delen met De Hoofdzaak? 
Ik heb gewoon erg veel goeie dingen gehoord over De Hoofdzaak en de manier waarop er met 
mensen wordt gewerkt ervaar ik als uiterst prettig, vertrouwd  - door de ervaringsdeskundigheid van 
de werknemers bij De Hoofdzaak - en uiterst professioneel. Zoals ik eerder al zei, wil ik na mijn 
behandeling op de VPP contact zoeken met De Hoofdzaak over het volgen van trainingen en 
daaropvolgend een functie als ondersteuner.  
 
Ik heb al mijn papieren gehaald tot verslavingscounselor en heb dat een halfjaar al in de praktijk 
mogen doen! Het is mijn missie, dit werk, en het geeft me zingeving in het leven! Het helpen van 
lotgenoten vanuit eigen ervaringsdeskundigheid vind ik het mooiste wat er is!  
 
Ik hoop dan ook in de toekomst samen te mogen werken met De Hoofdzaak om zo een steentje bij 
te kunnen dragen aan andermans leven voor een mooi en krachtig leven in herstel! 
 
Clemens Busse 
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Ervaringsverhaal  
 

Never give up 

 
Ik heb De Hoofdzaak gevonden in een donkere, uitzichtloze periode in mijn leven. Door de zware 
chronische PTSS was ik zelf niet in staat om het eerste contact te leggen, mijn lieve moeder heeft dat 
voor mij gedaan. In eerste instantie voelde ik veel weerstand. Weer een organisatie die 'hulp' biedt, 
waar je wéér je hele verhaal aan de zoveelste vreemde moet vertellen, om vervolgens toch weer te 
horen dat ze 'helaas niets voor je kunnen betekenen'. Niets bleek minder waar!  
 
De kennismaking kwam vlot en met MK had ik meteen een goede klik. Het feit dat ze veel respect 
voor mij en mijn grenzen had, ervaringsdeskundige is en niet bang is om haar gevoel en ervaringen 
met een goede dosis humor te delen, brak het ijs al snel. MK legde uitgebreid uit wat de bedoeling 
van de begeleiding van De Hoofdzaak is, luisterde naar mijn verhaal en wensen en al tijdens ons 
gesprek had ze een idee over wie een passende begeleider zou zijn. Wat was het heerlijk om me 
begrepen te voelen. Voor het eerst sinds jaren voelde ik me als persoon weer gehoord en gezien en - 
belangrijker nog – ik kon weer hoopvol over de toekomst zijn. Ook al zijn onze ervaringen niet 
hetzelfde, het was goed te zien dat er leven mogelijk is na en met trauma, dat er hoop en hulp is, dat 
ik in mijn worsteling om mezelf en mijn leven terug te vinden niet alleen sta, dat er mensen zijn die 
me oprecht willen helpen. 
 
De vraag kwam of ik een stukje wilde schrijven voor De Hoofdzaak. Natuurlijk! Voor de eerlijkheid 
moet ik er wel bij zeggen dat we nog bezig zijn de goede begeleiders te vinden voor mij.  
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Binnenkort heb ik met begeleider Ma een kennismakingsgesprek met begeleider Mo, ik hoop dat de 
klik er is. De juiste begeleiding vinden is ook iets bijzonders bij De Hoofdzaak: het gaat erom dat ik 
me goed voel met die begeleiders. Er worden dus niet twee mensen toegewezen en daar moet je het 
maar mee doen, maar er wordt echt geluisterd en gekeken naar of jij de klik voelt. Met J had ik wel 
een klik, maar helaas niet de - voor mij zo belangrijke - emotionele klik. Jammer, want wat een leuke, 
lieve vrouw is ze en wat heeft ze snel en kordaat een aantal 
praktische zaken voor me geregeld. Ze zal voor anderen, waar 
ze wel goed bij past, een geweldige ondersteuner en hulp zijn. 
 
Wat me opvalt tijdens de gesprekken met De Hoofdzaak is dat 
de uitspraak 'we zijn er voor jou' geen loze kreet is, dat alles in 
jouw tempo mag gaan. Respect voor jou als mens met al je 
ervaringen staat centraal. Ze doen hun uiterste best om je 
vooruit te helpen. De begeleiding is persoonlijk en afgestemd 
op jouw individuele behoeften en hulpvraag en de begeleiders 
zijn niet bang om kwetsbare delen van zichzelf te laten zien en 
over persoonlijke ervaringen te praten als de conversatie 
daarom vraagt. Al het voorgaande helpt mij om weer 
vertrouwen in mensen op te bouwen, mensen weer te durven 
toelaten in mijn leven en hart. Ik ben zo verschrikkelijk blij dat 
De Hoofdzaak op mijn pad is gekomen, ik durf weer wat 
vooruit te kijken en erop te vertrouwen dat de toekomst beter 
zal zijn. 
 
Met liefde en in dankbaarheid, MH 
 

 

Regio Noord-Kennemerland  
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Langedijk 
 

2021 
Vanuit de eerste verdieping van het pand Wijkcentrum Overdie in Alkmaar vinden alle activiteiten 
plaats voor de regio Noord-Kennemerland. In 2021 konden we – ondanks de pandemie – onze 
reguliere activiteiten blijven aanbieden, zoals cursussen, zelfhulp- en lotgenotengroepen en individuele 
herstelondersteuning.  

Team ervaringsdeskundigen Alkmaar 
Het Team Ervaringsdeskundigheid Dichtbij (TED) in Noord-Kennemerland 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 voortgezet. Sommige 
deelnemers/cliënten wilden heel graag persoonlijk contact, terwijl sommige mensen er juist achter 
kwamen dat online of telefonisch ook erg fijn was. Bijvoorbeeld omdat het reizen niet nodig was of 
omdat ze minder met angstprikkels te maken hadden. We hebben zoveel mogelijk getracht aan te 
sluiten bij de behoefte van de personen met een ondersteuningsvraag, uiteraard met inachtneming van 
de corona-maatregelen. 

Infotafel Overdie 
De Infotafel in het wijkcentrum Overdie 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 
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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, of zij brengen wijkbewoners 
in contact met andere organisaties die hen verder kunnen helpen. 

We zagen in 2021 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. De Infotafel was een pilot die 
zo succesvol was, dat we deze voort gaan zetten in 2022. 

Jongerenteam De Hoofdzaak Alkmaar  
Het Jongerenteam bestaat uit jongeren tussen de 16-27 jaar, die een scala aan ervaringen hebben met 
hindernissen in het leven. Zij zijn hier sterker uitgekomen. 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 heeft in 2021 een prachtige prijs gewonnen. 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. Daarnaast hebben we ook bij 
de nationale vrijwilligersprijs een mooie prijs gewonnen met het jongerenteam. 

Scholing 
We hebben in 2021 geïnvesteerd in de verdere professionalisering van onze ervaringsdeskundige 
vrijwilligers en medewerkers. Door middel van het volgen van intervisie op regelmatige basis. De  

vrijwilligers volgen allen de Ervaringsdeskundige benadering en passende verdiepingsmodules, zoals 
Reflecteren, Omgaan met groepen, Herstelondersteuning of Communiceren 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 er weer een aantal 
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 personen met onbegrepen 
gedrag, de aanpak eenzaamheid en 
vroegsignalering. Bovendien nemen wij 
wekelijks deel aan de verschillende 
Dagstarten in Alkmaar. 
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Noord-Kennemerland in feiten en cijfers 
 

Het Team ervaringsdeskundigen Dichtbij 

(TED) 
71 vrijwilligers 
115 trajecten individuele herstelondersteuning 
728 contactmomenten 
137 informatie en adviesgesprekken 
 

Team Alkmaarse ervaringsdeskundige 

Jongeren 
28 vrijwilligers 
330 keer ingezet 
 

Herstelactiviteiten ‘Leer jezelf kennen’ en 

‘Leer ervaar groei’ 
36 bijeenkomsten 
9 gemiddeld als waardering 

Zelfhulpgroepen Depressie en de 

zelfhulpgroep PTSS/DIS/BPS/Angst 
70 bijeenkomsten 
38 deelnemers aan zelfhulpgroepen 
 

Crisiskaarten 
20 gerealiseerde kaarten 
109 contactmomenten 
 

Herstelcursussen 
307 cursisten 

 

Themabijeenkomsten 
12 bijeenkomsten 
95 deelnemers 

 

Uitgelicht 
 

Vrijwilligerswerk doen bij De Hoofdzaak 
 
Bij De Hoofdzaak werken inmiddels 165 vrijwilligers. Het doen van vrijwilligerswerk bij De 
Hoofdzaak is voor veel mensen een belangrijke stap in hun maatschappelijke herstel of re-integratie. 
De vrijwilligers doen werknemerservaring op, vaak in een heel andere ‘branche’ dan waar ze eerder 
in werkten. Ze bouwen aan zelfinzicht en zelfvertrouwen en ervaren zingeving door zich in te zetten 
voor anderen met een psychische kwetsbaarheid.  
 
We ondersteunen de vrijwilligers in hun ontwikkeling door ze trainingen aan te bieden, passend bij 
hun taken of interesse. Zo bieden we de training Herstelondersteuning, Reflectie, Communiceren 
vanuit presentie en Omgaan met groepen. Veel vrijwilligers hebben samen intervisie. In 2022 gaan 
we ervoor zorgen dat alle vrijwilligers kunnen deelnemen aan intervisie. We gaan daarbij ook de 
kwaliteit ervan nog verder vergroten door een in-company training te verzorgen over intervisie, 
specifiek voor ervaringsdeskundigen. 
 
Het begeleiden van vrijwilligers is ook maatwerk, waarbij we altijd de aansluiting proberen te vinden 
bij iemands vaardigheden, belangstelling en ambities. En natuurlijk sluiten we aan bij ieders 
draagkracht. Vaak horen we dat vrijwilligers zich bij De Hoofdzaak veilig voelen, zichzelf kunnen zijn 
en blij zijn met de kansen die krijgen. We zien elk jaar vrijwilligers geheel uitstromen naar, of minder 
beschikbaar worden doordat zij betaald werk hebben aanvaard. We zijn daar ongelooflijk trots op! 
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Ervaringsverhaal 
 

Ervaringsdeskundigheid is meer dan het hebben van 

ervaring 

 
Hoe kwam je bij de Hoofdzaak terecht? 
Voor mijn praktijkleerperiode ben ik op zoek gegaan naar een stageplek die mij aansprak. Zo ben ik 
via intranet van InHolland op een artikel van De Hoofdzaak gekomen. In dit artikel werd geschreven 
over ervaringsdeskundigheid. Ik ben toen gaan kijken op de website en zag daar alle mogelijkheden 
die De Hoofdzaak te bieden heeft. De diversiteit en verschillende activiteiten die De Hoofdzaak 
aanbiedt, spraken mij enorm aan, vooral omdat ik nog niet zeker wist welke doelgroep ik nou echt 
leuk vond om mee te werken. Na wat mailcontact en het kennismakingsgesprek werd ik al snel 
enthousiast om bij de verschillende activiteiten aan te sluiten.  
 
Mijn stage bestaat uit het meelopen bij het jongerenteam, bij het team individuele 
herstelondersteuning en het meelopen met de regiocoördinator. Het leukste vind ik dat alle dagen 
verschillend zijn en ik niet een vaste taak heb. Dat maakt het een spontane en uitdagende 
leeromgeving. 
  
Wat haal je en breng je bij De Hoofdzaak? 
Ik heb bij De Hoofdzaak een breed beeld gekregen van wat ervaringsdeskundigheid nou 
daadwerkelijk inhoudt en wat de meerwaarde ervan is. Ik had hier namelijk een heel ander beeld van 
en ben positief verrast. Het houdt zo veel meer in dan een ervaring hebben meegemaakt. Wat ik 
verder haal, is de openheid en eerlijkheid. Ik ben nog nooit eerder op een werkplek geweest waarbij 
het OK was om ergens op terug te komen of om eerst ergens over na te mogen denken voordat je 
ergens aan vastzit. Ik heb dit als erg prettig ervaren en neem dit mee in mijn manier van handelen en 
contact met deelnemers. Ik breng betrouwbaarheid, eerlijkheid, organisatie, spontaniteit en vooral 
humor. 
 
Wat betekent ervaringsdeskundigheid voor je? 
Ervaringsdeskundigheid is (voor mij) jouw ervaring inzetten om een ander te ondersteunen. Bewust 
worden van je eigen proces, successen, valkuilen, fouten, herstel en mogelijkheden en al deze punten 
kunnen inzetten om een ander te ondersteunen. Het verschil in contact tussen een 
ervaringsdeskundige en een hulpverlener is enorm. Ik ben zelf geen ervaringsdeskundige. En ik heb 
gemerkt dat wanneer een ervaringsdeskundige contact met iemand heeft over iets wat bij 
hem/haarzelf is overkomen, ik daar volledig buiten sta. Ik kan mij niet inleven in zo’n situatie of op 
die golflengte contact met iemand maken. 
 
Ik vind ik De Hoofdzaak een prettige organisatie, waar ik graag zou blijven werken na mijn studie. 
 
Chiara  
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Uitgelicht 
 

Contact in coronatijd 
 
Ondanks de pandemie, met alle bijkomende veranderingen, is het De Hoofdzaak gelukt om met 
elkaar in verbinding te blijven. We kijken met trots terug op de individuele en collectieve 
ondersteuning die wij hebben mogen bieden, waarbij gedurende het jaar een enorme flexibiliteit is 
gevraagd van al onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers.  
 
Voor alle medewerkers voelde het soms als een stap vooruit, met daarna weer een stap achteruit of 
andersom. Niet wetende waar ze na iedere persconferentie aan toe waren. Het was daarbij steeds 
zoeken naar een gepaste manier om de ondersteuning te kunnen blijven bieden. Coördinatoren 
werkten goed samen om de verschillende teams op de hoogte te houden. Hoewel men minder fysiek 
met elkaar in contact was, waren we – hoe gek dat ook klinkt – door corona meer met elkaar in 
verbinding. 
 
De fysieke ontmoetingen maakten vaak plaats voor het hybride of online werken. Positief hieraan 
zijn bijvoorbeeld onze nieuwe online themabijeenkomsten, waar iedereen aan kan deelnemen en 
ervaringen kan uitwisselen. Of de interne overlegmomenten waaraan de teamleden vanuit huis en 
met een zelfgekozen achtergrond aan kunnen deelnemen. Afreizen naar een regiokantoor was niet 
meer nodig en dat scheelde soms tijd en kilometers. 
 
Ook herstelactiviteiten, zelfhulpgroepen, trainingen of individuele gesprekken zijn op deze wijze 
voortgezet, om zo toch de ondersteuning te kunnen blijven bieden. Voor deelnemers aan onze 
activiteiten die door corona niet konden reizen naar één van onze locaties, was het een uitkomst om 
van een afstand mee te kunnen doen. Maar soms ook frustrerend wanneer er opnieuw gezocht werd 
naar een andere locatie, of erger nog, de activiteit niet door kon gaan om zo aan de maatregelen te 
kunnen voldoen. 
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Online bijeenkomsten zijn echter vaak doelgericht en efficiënt. Veel van onze bijeenkomsten 
beginnen dan ook met de vraag ‘hoe gaat het met je?’. Want juist in deze tijd van afstand nemen, 
mondkapjes en schermpjes is het belangrijk om goed te zorgen voor het team en voor elkaar. Voor 
ons is het menselijke juist zo belangrijk, en we zullen zolang het nodig is blijven kijken naar 
mogelijkheden in plaats van beperkingen. 
 

 

 

 

Ervaringsverhaal  
 

Niet raar  

 
Hoe kwam je bij de Hoofdzaak terecht? 
Via Sylvia, ook een vrijwillige jongere ervaringsdeskundige en door de online bijeenkomst ‘Kom van je 
eiland’, daar heb ik De Hoofdzaak leren kennen en ben ik enthousiast geworden.  
 
Wat heeft De Hoofdzaak voor jou betekend in je herstel? 
Ik heb ingezien wat de fases van herstel zijn en zie deze terug bij anderen. Ik heb een beter overzicht 
van het herstelproces.  
 
Wat betekent het contact met 'lotgenoten’ of ‘ervaringsgenoten’ voor je? 
De bevestiging dat je niet alleen bent en de erkenning bij elkaar. 
 
Wat wil je verder nog delen met De Hoofdzaak? 
Het is een vertrouwelijke omgeving. Je hoeft niet bang te zijn ‘raar’ gevonden te worden, je bent 
geaccepteerd.  
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Regio Westfriesland  
Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec 

2021 
Het team van de regio Westfriesland kijkt terug op een goed jaar. Opnieuw 
een jaar waarin de pandemie vroeg om grote voorzichtigheid in alle 
ontmoetingen. Onze herstelactiviteiten vonden echter gewoon doorgang, zij 
het dat we groepsgrootte beperkten om 1,5 meter afstand te kunnen 
houden. Een enkele training werd online gegeven, of er deed een aantal 
deelnemers online mee aan een fysieke bijeenkomst. Het team ontwikkelde 
hier snel handigheid in.  

In 2021 nam het aantal deelnemers aan onze activiteiten flink toe. We doen 
er veel aan om onze organisatie en activiteiten bekendheid te geven bij 
inwoners en ketenpartners in de Westfriese gemeenten en merken dat 
mensen ons steeds beter weten te vinden. 

Vrijwilligers 
Ook het team van Westfriesland kent al twee jaar een flinke groei, en 
bestaat inmiddels uit 40 personen. Veruit de meeste medewerkers zijn 
vrijwilliger. Een aantal vrijwilligers vond in 2021 een betaalde functie, onder 
meer bij Leviaan, Reakt en Phase1. Gelukkig hebben deze fantastische 
vrijwilligers nog geen afscheid genomen van ons team en blijven zij zich nog 
inzetten als ervaringsdeskundige herstelondersteuners. 

 

Bereik 
In 2021 hebben veel meer mensen deelgenomen aan onze activiteiten dan in het jaar daarvoor.  
De verwachting is dat dit aantal in 2022 nog verder zal toenemen. In een aantal gemeenten bereiken 
we de inwoners nog minder goed. In het afgelopen jaar zochten we daarom actief naar manieren om in 
die gemeenten meer bekendheid te krijgen. Zo sloten we aan bij diverse gemeentelijke platforms Zorg 
en Welzijn, legden we contact met de sociale teams en presenteerden we ons aanbod aan huisartsen. 
Ook verschenen er enkele artikelen in huis-aan-huiskrantjes. We merken dat het werkt. Maar ook dat 
dit onze continue aandacht behoeft. We blijven onszelf daarom in 2022 op de kaart zetten in de regio. 

Activiteiten 
In een voor-en-door-organisatie zijn nieuwe initiatieven door vrijwilligers natuurlijk van groot belang. 
Onze ervaringsdeskundigen weten wat helpt bij herstel, en dat kan er voor iedereen heel verschillend 
uitzien. We stimuleren deze nieuwe initiatieven steeds meer, wat in de aflopen jaren leidde tot 
Wandelen naar herstel, Leren ontspannen op een dieper niveau en het Opstellen van verlangen. Eind 
2021 ontvingen we het mooie bericht dat onze regio deelneemt aan het programma Herstel Dichtbij, 
dat gefinancierd wordt door het Oranje Fonds en dat zij in samenwerking met MIND en het Instituut 
voor Publieke Waarde organiseren. 

Wij gaan in het kader van dit programma in Hoorn een laagdrempelige ontmoetingsruimte creëren, een 
soort ‘herstelcafé’, waarbinnen we nog veel meer ruimte willen bieden voor ontmoeting, maar ook voor 
de ontwikkeling van nieuwe herstelinitiatieven. Voor en door mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, maar ook voor naasten. Daarnaast zullen we vanuit dit project de presentie in alle 
Westfriese gemeenten verstevigen, zodat we alle inwoners herstelactiviteiten en contact met 
lotgenoten dichtbij huis kunnen aanbieden. 



 

Jaarverslag 2021 

 
 
 

 
 

 

23 

2022 
Naast de groei van ons team, het aantal activiteiten én het aantal deelnemers, willen we in 2022 ook 
groeien in onze professionaliteit. Daarbij zetten we in op het intensiveren van de werkbegeleiding voor 
alle vrijwilligers, en het implementeren van intervisie voor alle medewerkers. Daarnaast zullen we nog 
meer evaluaties uitvoeren naar de impact van onze activiteiten op het herstel van de deelnemers. 
Zodat we écht goed zicht krijgen op de impact van onze activiteiten. 

Regio West-Friesland in feiten en cijfers

Aantal vrijwilligers 
• 35 vrijwilligers 
• 2 stagiairs 

 

Team Ervaringsdeskundigheid Dichtbij 

(TED) 
• 71 trajecten individuele ondersteuning 
• 26 crisiskaarttrajecten 

 

Zelfhulpgroepen en herstelactiviteiten 
(o.a. Depressiegroep, In gesprek met elkaar, 

Opstellen van verlangen, Creative days) 

• 95 deelnemers 
• 11 groepen 

Herstelcursussen 
(o.a. Zicht op herstel, Herstelverhaal, Leer jezelf 
kennen, Met beide benen op de grond) 

• 94 deelnames 
 

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

• 51 deelnames 
 

Deelnames aan themabijeenkomsten en 

voorlichtingen 
• 28 deelnames 

Ervaringsverhaal 
 

Je hoeft het niet alleen te dragen 

 
Hoe kwam je bij De Hoofdzaak terecht? 
Ik wist al een paar jaar geleden van het bestaan van De Hoofdzaak af toen ik ooit eens zocht naar 
een opleiding. Nu heb ik jullie opnieuw opgezocht toen ik een cursus wilde gaan doen waarbij ik mijn 
ervaring kon inzetten. Ook zag ik dat jullie ondersteuning bieden bij het maken van een crisiskaart 
dus toen ben ik verder gaan kijken op jullie website en heb ik een gesprek aangevraagd. 
 
Wat heeft De Hoofdzaak voor jou betekend in je herstel? 
De Hoofdzaak heeft mij geholpen door het koppelen aan een maatje waardoor ik mij gesteund 
voel. Ook heeft De Hoofdzaak mij enthousiast gemaakt voor de trainingen richting ervarings-
deskundigheid en hebben zij mij op weg geholpen met het maken van een crisiskaart. 
 
Wat betekent het contact met 'lotgenoten’ of ‘ervaringsgenoten’ voor je? 
Door de contacten die ik nu heb via De Hoofdzaak voel ik mij minder alleen, ik besef me opnieuw dat 
ik niet de enige ben en dat je het niet alleen hoeft te dragen. Dat delen kan helpen om ook je eigen 
kennis op een positieve manier in te zetten.  
 
Wat wil je verder nog delen met De Hoofdzaak? 
Het is heel goed dat zoiets als De Hoofdzaak is. Ik denk dat er nog met de jaren steeds meer vraag 
naar komt, en zeker nu velen zich eenzaam voelen rondom corona en hierdoor mentale problemen 
ook meer aan het licht komen.  
 



 

Jaarverslag 2021 

 
 
 

 
 

 

24 

 

 

 
Ervaringsverhaal 

 

Er wordt echt naar ons 

geluisterd 

Het is 1 maart 2022 en ik ben precies één jaar lid van 
de cliëntenraad van dnoDoen. De start was best 
spannend, want ik ben geen figuur van veel praten 
maar meer van spijkers met koppen slaan. Ik ben 
langzaam begonnen en heb er gaandeweg ontzettend 
veel plezier in gekregen.  

De cliëntenraad is best een beetje trots op de nieuw 
ontstane manier van samenwerken met de bestuurder. 
Er wordt echt naar ons geluisterd. Zo worden we 
betrokken bij de opzet van de nieuwe nachtopvang.  
Ik heb als vertegenwoordiger van de cliëntenraad mogen praten met de burgemeester, bij mij thuis, 
wie had dat ooit gedacht? Ook heb ik met raadsleden gepraat, ben betrokken bij vergadering met de 
nieuwe buren van de nachtopvang en heb in verschillende kranten mijn verhaal mogen doen over 
mijn ervaringen en het belang van dnoDoen!  
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Het verhaal te mogen doen als ervaringsdeskundige blijkt belangrijk, ik sta regelmatig versteld van de 
onwetendheid van veel instanties buiten dnoDoen en gemeentes. Terwijl ze er wel voor open staan, 
maar niet precies weten waar te beginnen. Volgens mij zijn we een belangrijke schakel geworden 
tussen de cliënten en de mensen die voor hun zorgen en ik denk dat beide partijen hier tevreden 
mee zijn. 

Ik heb het afgelopen jaar ontzettend veel geleerd, ben blij te zien dat de maatschappij langzaam 
verandert en weer sociaal begint te worden. Ik geniet met volle teugen van deze hele nieuwe 
ervaring en hoop toch zo gigantisch dat we de wereld een klein beetje mooier kunnen maken. 
Voor iedereen! 
 
Sjacco Bakker 
 

 

Team coach-ondersteuners CFM-raad en cliëntenraad dnoDoen 
 
Ondersteuning cliëntenraden  
Belangbehartiging van en voor mensen met een psychische (of maatschappelijke) kwetsbaarheid is een 
van onze doelen. De Hoofdzaak heeft 5 coach-ondersteuners in dienst, die de cliëntenraden van GGZ-
NHN en van dnoDoen begeleiden, coachen en ondersteunen. Deze raden geven, in het kader van de 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie. Zo 
oefenen zij vanuit cliëntperspectief invloed uit op het beleid en de besluitvorming van die organisatie. 
 
GGZ-NHN (specialistische hulp voor mensen met ernstige psychiatrische klachten) 
De cliëntenraad van GGZ-NHN (de CFM-raad) bestaat uit cliënten, ex-cliënten en familieleden van 
cliënten. Ook dit jaar kon de raad, ondanks coronamaatregelen en mede dankzij beeldbellen, zich 
inzetten om vanuit cliënt- en familieperspectief de zorg en behandeling van cliënten en familie te 
verbeteren. De CFM-raad is in 2021 bij een scala aan onderwerpen betrokken. Enkele voorbeelden zijn 
het beleid op het gebied van een rookvrije GGZ, verhuizingen van dagbestedingslocaties, familiebeleid, 
het proces bij verlof voor cliënten van forensische psychiatrische afdelingen en het toewerken naar een 
protocol bij grensoverschrijdend gedrag. 
 
Stichting dnoDoen (maatschappelijke begeleiding en opvang dak- en thuislozen)  
De cliëntenraad heeft in 2021 de samenwerking met de bestuurder van dnoDoen als bijzonder en 
waardevol ervaren. Door deze samenwerking is de raad  nauw betrokken bij drie focusprojecten. 
Hierdoor konden de cliëntenraadsleden niet alleen bij stichting dnoDoen cliënteninzichten geven, maar 
ook aan wethouders, burgemeesters, architecten en projectmanagers bij gemeentes.  
 
Focusprojecten:  

1. Verhuizing van de nachtopvang, met focus op doelgroep scheiding en veiligheid (Alkmaar). 
2. Van nachtopvang naar 24 uurs zorg, met focus op doelgroep scheiding en praktische middelen 

voor re-integratie (Alkmaar). 
3. Kind in de maatschappelijke opvang. Betreft minderjarige met ouders in de opvang (Hoorn). 

 
“Om tot een goed functionerende cliëntenraad te komen is niet altijd makkelijk. De cliëntenraad 
bestaat namelijk uit “vogels van zeer verschillende pluimage” waarbij zonder goede begeleiding er een 
hoop gekraai in het hok is, maar er geen eieren worden gelegd. We zijn dan ook blij met onze coach-
ondersteuner van De Hoofdzaak”, aldus Sjacco Bakker, lid cliëntenraad dnoDoen. 
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Ervaringsverhaal  
 

Mensen zien bloeien en groeien 

 
Hoe ben je bij De Hoofdzaak terecht gekomen? 
Dat is gekomen doordat de herstelwerkplaats in Den Helder wegging. Ik gaf toen de Schrijfclub met 
een collega, inmiddels al een jaar. Diegene werkte al als cliëntondersteuner bij De Hoofdzaak. En 
toen heeft iemand vanuit De Hoofdzaak een bruggetje geslagen tussen de herstelwerkplaats en De 
Hoofdzaak en die heeft toen gevraagd:  “Willen jullie de Schrijfclub niet hier komen geven?” En zo 
ben ik in aanraking gekomen met De Hoofdzaak. 

 
Wat heeft De Hoofdzaak voor jou betekend in jouw herstel? 
De Hoofdzaak heeft mij een stukje zingeving geboden. In de zin dat ik mij 
weer nuttig voel, dat ik weer mee kan draaien in de maatschappij door het 
geven van de Schrijfclub. Wat het schrijven van mijn herstelverhaal mij geleerd 
heeft, is dat ik al het gebeurde overzichtelijk kon maken voor mezelf. Ik deelde 
het op in “wat heb ik nou eigenlijk beleefd in de afgelopen jaren. Hoe ga ik 
deze gebeurtenissen uitlichten voor mezelf. En hoe ga ik daar uiting aan 
geven?”. Van tevoren was ik bang dat alles weer naar boven zou komen, maar 
dat gebeurde niet. Ik kon het daar laten waar het was. Ik werd niet meer 
overvallen door emoties. 
 

Wat betekent het geven van cliëntondersteuning aan anderen voor jou? 
Ik heb bij de Schrijfclub hele mooie dingen ervaren. Mensen die dankbaar zijn, die je ziet groeien en 
bloeien. Dat je mensen echt ziet ontwikkelen in hun eigen groei en dat heeft mij ook weer geholpen 
bij mijn herstel. Het helpt mij ook met andere inzichten. Ik kan een stukje creativiteit kwijt, ik kom 
onder de mensen. Dat vind ik ook erg belangrijk. Bij De Hoofdzaak leren we van elkaar. Ik vind de 
samenwerking met collega’s erg fijn. We overleggen met elkaar, maar bespreken ook na als ik 
bijvoorbeeld twijfel of ik wel goed heb gereageerd of gehandeld. Dit zorgt ervoor dat er stukje 
onzekerheid bij mij wordt weggenomen en dat werkt vice versa. Zo ontvangen wij als collega’s ook 
steun van elkaar. 
 
 
Wil je verder nog iets delen met De Hoofdzaak? 
Ja, dat de Schrijfclub gewoon onwijs leuk is haha! En dat ik vind dat De Hoofdzaak heel mooi, 
belangrijk en waardevol werk doet. Zo ervaar ik dat. 
 
Joyce 
 

 

Ervaringsverhaal 
 

Ieder zijn eigen herstelproces 

 
Mijn naam is Gio. Ik ben bij De Hoofdzaak terecht gekomen via jongerenwerk organisatie LINK. Ik 
ben naast jongerenwerker ook ervaringsdeskundige en ik zocht daar meer verdieping in. De 
Hoofdzaak heeft ervoor gezorgd dat ik een bredere visie op herstel heb gekregen. Ik keek eerst heel 
erg door mijn eigen bril heen als verslaafde. De (soms pittige) opdrachten uit de cursus hebben eraan 
bijgedragen dat ik meer inzicht kreeg in mijn eigen herstelproces.  
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Ik heb geleerd om me ervan bewust te zijn dat er naast overeenkomsten, ook verschillen zijn in 
ieders herstelproces. Het zien van mijn grenzen als ervaringsdeskundige zorgt ervoor dat ik kan 
bijdragen aan een goede match binnen het jongerenproject. 
 
Het geven van herstelondersteuning aan andere 
jongeren geeft mij voldoening en het is een behoefte die 
ik heb. Ik heb zelf ervaren hoe het is om heel erg alleen 
te zijn en daardoor ben ik extra gemotiveerd om er voor 
een ander te zijn. Het gevoel van maatschappelijk 
betrokken te zijn en bij te kunnen dragen geeft mijzelf 
voldoening. Maar ook de dankbaarheid van de jongeren 
op het moment dat je iets voor ze hebt kunnen doen. 
Dat vind ik fantastisch mooi om mee te mogen maken. 
 
 
De Hoofdzaak heeft een hele fijne missie. Een 
organisatie die bestaat uit ervaringsdeskundigen die zich 
inzetten voor andere ervaringsdeskundigen. Ik vind dat 
een heel mooi systeem.  
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Adressen 
 

DE KOP VAN NOORD-HOLLAND 

Bernardplein 76C, 1781 HK Den Helder  

0223-68 46 96 

info-kop@rcodehoofdzaak.org 

 
NOORD-KENNEMERLAND 

Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar  

072-514 33 80 

info-a@rcodehoofdzaak.org 

 
WESTFRIESLAND 

Wilhelminalaan 2, 1623 MA Hoorn 

0229-24 90 40 

info-h@rcodehoofdzaak.org 

 
ZAANSTAD 

Veldbloemenweg 6C, 1508 WV Zaandam  

075-204 75 30 

info-zw@rcodehoofdzaak.org 
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