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Krachtig in herstel!
Voorwoord

De meeste Ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben al 

een heel traject en heel wat therapeuten achter de rug 

voordat ze De Hoofdzaak ontdekken. 

Die ontdekking betekent voor menigeen een nieuw vel 

in hun typemachine – een nieuw perspectief, omdat het 

accent niet ligt op het verleden (hoe, wat, waarom?) 

maar op de toekomst. Niet op het probleem maar op het  

potentieel. Daarvoor heeft De Hoofdzaak een heel pallet 

aan cursussen ontwikkeld die ‘Hoofdzakers’ kosteloos 

kunnen volgen, en die stuk voor stuk zijn gericht op  

persoonlijke ontwikkeling. Zoals Zicht op Herstel. 

Gegeven dóór zelf opgeleide Ervaringsdeskundige 

docenten.

De Hoofdzaak biedt een veilige omgeving waar mensen 

leren om hun kwetsbaarheid om te buigen naar een 

kracht. Voor velen is aan de slag gaan bij De Hoofdzaak dan 

ook als een soort thuiskomen. Het is een gemeenschap 

met een sterk familiegevoel en ook een sterk gevoel van 

‘company ownership’. Veel ideeën en initiatieven ontstaan 

bottom-up in plaats van top-down. Die ontwikkelhonger, 

de behoefte aan een nieuwe kans in het leven, om weer 

héél te worden en weer zelf de regie en autonomie te 

hebben, bepaalt mede het DNA van de organisatie. 

En dáár ligt de kracht van De Hoofdzaak; die fungeert als 

proeftuin waar mensen met een valse start hun passies, 

kwaliteiten en ambities in een veilige omgeving kunnen 

onderzoeken. Mensen wier grenzen ooit in negatieve 

zin werden opgerekt, rekken nu zelf hun grenzen op in 

positieve zin. Het is een fase in hun herstelproces.

Voor dit jaarverslag heeft Friso Liesker interviews 

gehouden met een doorsnede van de mensen die zich 

aan De Hoofdzaak hebben verbonden. Het geeft een 

beeld van wat de organisatie betekent voor hen en wat 

zij voor De Hoofdzaak betekenen. Omdat verhalen meer 

vertellen dan cijfers. Het levert een indrukwekkend 

overzicht van veerkracht.

Daar gaat het over bij Krachtig in herstel; hoe kracht 

ontstaat uit kwetsbaarheid. 

Bart Smith

directeur/bestuurder 

Dat is het motto van De Hoofdzaak. Maar wat is herstel voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Het 
antwoord daarop is al even divers als de verhalen van de Ervaringsdeskundigen die het belangrijkste onderdeel zijn van 
De Hoofdzaak.

Bart Smith
directeur/bestuurder

Regio

DE KOP VAN NOORD-HOLLAND

Regio

NOORD-KENNEMERLAND

Regio

WEST-FRIESLAND

Regio

ZAANSTREEK-WATERLAND

Wij werken in deze regio’s

>  Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

>  Opleiding Ervaringsdeskundigheid

>  Zelfhulp- en lotgenotengroepen

>  Crisiskaarten

>  Advies en informatie

>  Belangenbehartiging

>  Ondersteuning van cliëntenraden 

“Bij De Hoofdzaak leerde ik dat IK als 
mens De Hoofdzaak ben!”, zegt één 
van de vrijwilligers. Een ander zegt:  
“Wees de ondernemer van je eigen 
leven.”
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Communicatie 

De zichtbare vernieuwingen van de communicatie zijn 

een nieuw modern logo en een nieuwe website, waar het 

aanbod van De Hoofdzaak per regio goed op te vinden 

is. Nieuwe flyers zijn gemaakt van cliëntondersteuning, 

lotgenoten- en zelfhulpgroepen en cursussen. 

Scholing Ervaringsdeskundigheid
Er is veel vraag naar de inzet van Ervaringsdeskundigen 

in het sociaal domein. De Hoofdzaak heeft een kwali- 

tatief hoogstaande opleiding tot ervaringsdeskundige 

ontwikkeld: de Leerweg Ervaringsdeskundigheid. Dit 

cursusaanbod is vernieuwd en bestaat nu uit een aantal 

modules. 

Modules binnen de Leerweg Ervaringsdeskundigheid 

zijn bijvoorbeeld Communiceren vanuit presentie,  

Presenteren en Herstelondersteuning. Deze modules 

zijn onder andere bedoeld voor Ervaringsdeskundigen 

die als cliëntondersteuner actief zijn. 

Cliëntondersteuning 
Cliëntondersteuning wordt aangeboden vanuit een 

team van Ervaringsdeskundigen (TED). Zo is er een TED 

Zaanstad, een TED Alkmaar, een TED Hollands Kroon, 

enz. Zaanstad heeft nu ook een JEZ (Jongere Ervarings-

deskundigen Zaanstad) en een ZOED (Zaanse Ouders 

Ervaringsdeskundigen) gekregen. Sommige TED’s zijn 

opgezet als innovatieproject, bijvoorbeeld het project 

Ervaringsdeskundigheid dichtbij in Hoorn en het project 

de Visbuurt in Den Helder. 

Innovatie
Een innovatieproject is Ondernemen met ervaring (de 

Hoornse Onderneming) in Hoorn. Het project onder-

steunt mensen bij hun arbeidsparticipatie, doordat ze 

met hun ervaringskennis een eigen onderneming gaan 

opzetten. Het project is een succes en kan worden  

vervolgd.                                                                     (Lees verder op pag. 7)

Beeld van De Hoofdzaak in 2017

Strategie
Het afgelopen jaar heeft De Hoofdzaak gewerkt aan de 

vernieuwing van de organisatie. We willen ons duide- 

lijker positioneren als belangenorganisatie dóór en 

vóór mensen (cliënten) met een psychische kwetsbaar-

heid. Bovendien is de werkwijze meer ondernemend 

geworden. 

Doelen die we onszelf hebben gesteld zijn 
> Het ontwikkelen van nieuwe netwerken 

 voor peer-support

> De vernieuwing en kwaliteitsverbetering van 

 herstelactiviteiten en opleidingen tot

 Ervaringsdeskundigheid

> Een duidelijker communicatieprofiel ontwikkelen 

 waardoor de doelgroep weet wat ze bij ze 

 De Hoofdzaak kan halen en brengen

> Het vergroten van de bekendheid bij gemeenten 

 door beleidsbeïnvloeding

> Met meer gemeenten een subsidierelatie

Gemeenten 

Met een aantal gemeenten waarmee nog geen samen- 

werking was, is een gesprek gevoerd. Vaak kon een  

projectaanvraag worden ingediend. Het aantal 

gemeenten waar De Hoofdzaak nu een subsidierelatie 

mee heeft is toegenomen. In 16 van de 26 gemeenten in 

ons werkgebied zijn we nu actief.

Registratie  
De subsidieverantwoording naar 

gemeenten vraagt een goede  

registratie. We zijn gaan werken met 

het registratiesysteem Regipro. 

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn 

opgeleid en per regio is een digicoach 

aangesteld. 

Zelfhulp- en herstelgroepen
De Hoofdzaak biedt op meerdere locaties meer lotgenoten-, 

zelfhulp- en herstelgroepen aan, bijvoorbeeld de 

cursussen Zicht op Herstel en Vriendschap in Beweging. 

De groepen en cursussen zijn laagdrempelig en helpen 

mensen om te werken aan hun eigen herstel.

 

 Kijk voor meer informatie over de cursussen 
 op de website www.rcodehoofdzaak.org

“Ik zou nu op een kerkhof liggen of in  
  een inrichting zitten als De Hoofdzaak  
  er niet was geweest. Want ik voelde ik  
  me enorm eenzaam met mijn verhaal. “

“Dankzij De Hoofdzaak werk ik weer 
  en dat heeft me weer ‘meaning of life’
  gebracht.”
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Crisiskaart
In slechts een beperkt aantal gevallen werd een crisis-

kaart opgesteld. Er was namelijk nauwelijks financiering 

voor dit aanbod. Gezocht is naar aansluiting bij de  

programma’s voor de ketenaanpak van mensen met 

verward gedrag. 

De crisiskaart is meegenomen in verschillende subsidie- 

aanvragen bij ZonMw voor de Kop van Noord-Holland, 

West-Friesland en Zaanstreek-Waterland.

Samenwerking
In 2017 is de samenwerking met de Herstelwerk- 

plaatsen van GGZ NHN verstevigd en is De Hoofdzaak 

aangesloten bij initiatieven voor de ontwikkelingen van 

Herstelwerkplaatsen in zowel Schagen als Purmerend. 

Op meerdere plekken is de samenwerking met lokale 

partners gezocht en gevonden.

Ondersteuning cliëntenraden
Coachondersteuners van De Hoofdzaak bieden onder- 

steuning aan cliënten- en familieraden van GGZ NHN en 

DNO Doen. Cliëntenraden adviseren over het beleid van 

deze zorginstellingen. 

De coachondersteuners ondersteunen de leden van de 

cliëntenraden hierbij, zodat het cliëntperspectief in het 

beleid goed tot zijn recht komt. 

In 2017 tekenden De Hoofdzaak en GGZ NHN een over-

eenkomst voor de ondersteuning van de CFM-raad voor 

de komende vier jaar.

Personeel 
Bijna alle mensen die bij De Hoofdzaak werken (betaald 

en vrijwillig) zijn ervaringsdeskundig. In 2017 werkten 

bij De Hoofdzaak zeventien betaalde krachten (9.1 

fte) en 107 vrijwilligers. Door het toegenomen aantal 

projecten zijn er meer projectleiders gekomen. Op  

personeelsgebied is verdere professionalisering door-

gevoerd. Dit heeft tot enkele personele mutaties geleid 

met bijkomende kosten.

Financieel
De Hoofdzaak ontving in 2017 € 792.953 aan subsidies. 

Daarvan werd € 690.820 uitgegeven aan personeelskos-

ten. 

Voor meer informatie kan de Jaarrekening 2017 van 

Stichting Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak 

geraadpleegd worden. 

 Deze is te vinden op de ANBI-pagina op de website:

 www.rcodehoofdzaak.org/anbi

De mensen van De Hoofdzaak
Portretten

Anika is de angst voorbij
Anika van der Velde (59) heeft een enorme drive. Maar 

zonder ‘pammetjes’ red ze het niet. “Ik heb bewust voor 

deze verslaving gekozen”, vertelt ze. Anika heeft een  

achtergrond van verwaarlozing en geweld. Daaruit heeft 

ze een angst- en dwangstoornis ontwikkeld.

Ze was thuis een buitenbeentje, evenals in het dorp van 

haar jeugd. Werd gepest. Omdat Anika te weinig ruimte 

kreeg, ging ze op haar 19e naar Amsterdam. Tijdens een 

vakantie werd ze verliefd op een Turkse man, haar grote 

liefde. Maar die relatie bracht veel verdriet. Problemen 

met taal, werk, en de pijn van twee doodgeboren kindjes 

eisten hun tol; Anika kreeg een burn-out, een postnatale 

depressie en stond bloot aan gewelddadigheid.

Er knapte iets. Ze zocht veiligheid in een blijf-van-mijn-lijfhuis 

en ging in therapie om voor haar kinderen zo sterk 

mogelijk te zijn. Om haar angsten te beteugelen en haar 

kinderen een normaal leven te geven, koos ze bewust 

voor ‘de pammetjes’. “Ik zei toen letterlijk: Angst, je bent 

er, en je zult er altijd zijn, maar ik laat me niet meer door 

je leiden.” Die strategie werkte. 

Anika re-integreerde met vallen en opstaan. Ze deed veel 

ervaring op met kwetsbare groepen, zoals mensen met 

een niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke 

beperking. En ze werkt als Ervaringsdeskundige bij een 

organisatie in Amsterdam. 

In 2014 trad Anika aan als Ervaringsdeskundige bij De 

Hoofdzaak in Zaandam. Ze ondersteunde een jongen 

tot hij geschikt was voor begeleid wonen. In 2016 werd  

ze gevraagd als coördinator (betaald) van Ervarings-

deskundige collega’s. Al snel werd dat uitgebreid met de 

hulp aan mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoe-

ningen (EPA). Daarbij wordt samengewerkt met onder 

meer Fact, Leviaan en een Sociaal Wijkteam.

Sinds kort doet Anika mee aan een project samen met 

de Brijder om samenwerking tussen (ex)verslaafden en 

Ervaringsdeskundigen te bevorderen. “Ik heb nu twee 

deeltijdbanen: ik ben ondersteuner van een ambulant 

team en coördinator van het Team Ervaringsdeskundigen 

Zaanstad (TED), maar in eerste plaats ben ik ervarings- 

deskundige. Ik krijg er enorm veel energie van om mijn 

ervaringen te delen en daarmee mensen verder te helpen”.

Anika ziet De Hoofdzaak als een proeftuin. “Ik heb in 

korte tijd zóveel mogen doen… Een verhaal houden over 

zelfmoordpreventie, met een collega een workshop 

geven over het vak van ervaringsdeskundige…”. Ze 

vervolgt: “Dat is zo heerlijk hier; er zijn zoveel cursussen! 

Leren is voor mij een must.”

Ze is trots, zegt: “Ik heb een baan, een gezin, een huis 

en het gaat goed... Het is me gelukt!” Maar soms gaat 

het minder. Toen haar moeder overleed bijvoorbeeld. 

Gelukkig mocht ze de tijd nemen die ze nodig had. “Dat 

is óók De Hoofdzaak! Bart vroeg laatst: gaat het goed 

met de workshop?” “Ja”, zei ik, “ik heb een extra pilletje 

genomen. Ik ben de angst voorbij.”

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

Anika van der Velde
Ervaringsdeskundige

“Nu, na járen, werk ik mede dankzij  
  De Hoofdzaak, eindelijk voor mezelf    
  in plaats van voor anderen; 
  Ik wás een angstig, grijs muisje.  
  Ik weet nu wat mijn kracht is.”

“Het is warm nest met een ontzettend     
  leuk team! Hoe het ook gaat, je wordt  
  geaccepteerd. Het werk zorgt ervoor  
  dat ik niet terugval”

Vervolg van artikel “Beeld van De Hoofdzaak in 2017”
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Dankbaar
Portretten

Zo’n twee jaar geleden heb ik deelgenomen aan de 

cursus zicht op herstel (ZOH). Hierdoor kreeg ik meer 

inzicht(en) in mijn problematiek c.q. aandoening(en) en 

handvatten om daar op een betere manier mee om te 

gaan.

Inmiddels heb ik diverse cursussen gevolgd, waaronder 

werken met eigen ervaringen (WMEE) en losse modules 

die betrekking hebben op de leerweg Ervaringsdeskun-

digheid (LED). 

Dankzij de mogelijkheden die De Hoofdzaak biedt, ben 

ik enorm gegroeid in mijn ontwikkeling als mens, mede 

door vernieuwde inzichten en de ervaringskennis van 

medecursisten, cursusleider(s) en (vrijwillige) cliënt- 

ondersteuners.

De Hoofdzaak heeft mij mede geholpen met 
mijn herstel en het ontdekken van mijn eigen 
kracht!

Nu probeer ik via De Hoofdzaak andere mensen/lotgenoten 

te helpen met hun strijd om te herstellen van hun  

problematiek en ze daarvoor nieuwe inzichten te bieden. 

Dingen waarmee ik zelf ook al jarenlang mee aan het 

worstelen was.

De Hoofdzaak heeft mij de kans gegeven om o.a. als  

cursusleider, cliëntondersteuner en ervaringsdeskundige 

andere lotgenoten, personen en hulpbehoevenden te 

helpen bij hun ontwikkeling en weg naar het herstel, en 

om ze te helpen bij het ontdekken van hun eigen kracht 

om de kwaliteit van ‘het leven’ te verbeteren. 

Arjen Aarden: “Ik ben zeer dankbaar voor wat De Hoofdzaak in Alkmaar voor mij persoonlijk betekend heeft in het 

verleden en in het nu! Als GGZ-cliënt met meerdere diagnoses ben ik in contact gekomen met deze organisatie via 

mijn psycholoog. 

Arjen Aarden
Ervaringsdeskundige

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

Beeld van de regio’s

Vanuit buurthuis de Viskom bevordert een team van 

Ervaringsdeskundige vrijwilligers de sociale cohesie en 

vangt mensen met een psychische kwetsbaarheid op. 

Nieuw is het project Team van Ervaringsdeskundigen 

in Hollands Kroon. Ervaringsdeskundigen verlenen 

cliëntondersteuning in samenwerking met de sociale 

wijkteams. Ook in Schagen en Den Helder zijn teams van 

Ervaringsdeskundigen opgezet. 

Bovendien is De Hoofdzaak gaan participeren in het 

project ‘de Verbinding’ waarin De Hoofdzaak een plek  

heeft in de ketenaanpak van personen met verward  

gedrag. De Hoofdzaak geeft voorlichtingen en  

ondersteunt mensen bij het maken van een crisiskaart. 

De toegenomen activiteit in de Kop van Noord-Holland 

maakt dat De Hoofdzaak met de inzet van Ervarings-

deskundigen inmiddels een geziene ketenpartner is. 

Daardoor zijn ook de andere activiteiten van De 

Hoofdzaak, zoals de zelfhulpgroepen, herstelcursussen 

en opleidingen Ervaringsdeskundigheid meer in beeld. 

Het jaar 2018 zal een jaar van consolidatie en beperkte 

groei worden. De bestaande projecten worden gecon- 

tinueerd of zelfs uitgebreid. Het project de Visbuurt 

wordt verbreed met de Sluisbuurt. Veel aandacht zal 

gaan naar de opleiding van de Ervaringsdeskundigen. 

De Hoofdzaak Kop van Noord-Holland heeft zich enorm ontwikkeld. Een nieuwe locatie in het Gezondheidscentrum 
aan het Bernhardplein in Den Helder is in gebruik genomen. Verschillende nieuwe projecten zijn gestart, zoals het 
project de Visbuurt in Den Helder.

Uitgelicht

Team van Ervaringsdeskundigen Hollands Kroon
In opdracht van Incluzio heeft De Hoofdzaak in de gemeente Hollands Kroon een team van Ervaringsdeskundigen 
opgezet, dat dicht tegen de sociale wijkteams opereert. Het team bestaat uit meer dan twaalf ervaringsdeskundige 
vrijwillige cliëntondersteuners. Er blijkt zoveel behoefte te zijn aan Ervaringsdeskundige cliëntondersteuning 
dat de vrijwilligers al het werk nauwelijks aankunnen. In de gemeente Hollands Kroon is in iedere plaats een 
Doet&Ontmoet opgezet. Dat is een inloop voorziening waar laagdrempelig contact mogelijk is met de hulpver-
lening. De Ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak zijn daar present. 

Uitgelicht

Herstelcursus: Leer jezelf kennen
Vanuit een buurthuis in Alkmaar wordt de  
herstelcursus ‘Leer jezelf kennen’ gegeven. Een 
herstelcursus gaat in op een bepaald aspect van 
het persoonlijk herstel van mensen. 

In deze cursus leren mensen dat ze niet een 
probleemgeval zijn, maar een uniek individu dat 
alles al in huis heeft om echt en voldaan te leven. 
Mensen worden zich bewust van overleving- 
mechanismen, waardoor ze bepaalde over- 
tuigingen over zichzelf en de wereld om hen 
heen zich eigen hebben gemaakt. 

Door te erkennen wat er zich afspeelt, leren 
mensen zichzelf echt kennen en hoe ze eigenlijk 
willen leven. 

De cursus wordt gegeven door een Ervarings-
deskundige vrijwilliger.
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Wees de ondernemer van je eigen leven!
Portretten

Anne ging uit meelij bij zijn vader wonen, zijn zussen bij 

hun moeder. Al snel ging zijn vader aan de drank. Anne: 

“Toen leerde ik wat de oplossing was voor tegenslagen.”

Op zijn 19e ging hij het huis uit en alles liep okay, tot op 

zijn 26e zijn moeder overleed. “Dat was een vrijbrief om 

excessief te gaan drinken”, vertelt hij. Zijn relatie liep 

stuk en hij vervolgde zijn pad met veel brokken, (terug)

vallen en opstaan. Toen hij een politiefuik in reed, raakte 

hij plots alles kwijt: rijbewijs, baan, inkomen en huis. Zijn 

familie was het zat. 

Er is hulp voor tal van doelgroepen maar niet 
voor mensen die gewoon iets willen delen

“Ik was depressief en besefte dat er onverwerkte rouw- 

processen waren.” Hij ging naar een kliniek waar ze 

werkten met tai chi en yoga. “Daar ben ik spiritueel 

ontwaakt. Het veranderde mijn leven compleet, ik 

ontmoette mensen als ikzelf en ik kon praten over wat me 

dwars zat. Ik wist: ik ben niet de enige. Dat motiveerde 

me tot zelfonderzoek: wie ben ik, wat wil ik, wat maakt 

me gelukkig?”

Toen begon zijn strijd tegen de maatschappij. “Er is hulp 

voor tal van doelgroepen maar niet voor mensen die 

gewoon iets willen delen. Ik deed vrijwilligerswerk maar 

mensen vroegen: moet je niet weer eens aan de slag? Ik 

moest me altijd verantwoorden.” 

Hij zocht een oplossing en raakte o.a. via GGZ en Brijder 

met Jacqueline Doeland van De Hoofdzaak in gesprek, 

die hem uitnodigde voor een vergadering. 

Daar gaf iemand hem een briefje: Ik ben Martin, wil je 

me bellen? Martin leed aan gegeneraliseerde angst. Hij 

durfde niet naar de supermarkt. Anne hielp hem en ging 

mee; zo ontstond het idee van angstbuddies.nl (Anne: 

“Een droom die uitkomt.”)

Ze zochten een grote ruimte voor meet-ups, maar die had 

De Hoofdzaak niet. Dus regelden ze het zelf, waarbij ze 

van De Hoofdzaak een kleine financiële ondersteuning 

kregen. 

Kort daarna werd Anne projectleider van Ondernemen 

met ervaring. Thema: je raakt er uit en hoe kom je terug? 

Anne: “Door ondernemend te zijn; wees de ondernemer 

van je eigen leven.”

Toen Anne Spruijt (36) dertien was, begonnen zijn zekerheden te wankelen; zijn moeder werd manisch depressief, 

wat het gehele gezin ontwrichtte. Zijn vader deed alle huishoudelijke taken. Later werd ze opgenomen en toen 

besloot ze dat de relatie voorbij was; het gezin viel uiteen; 

Anne Spruijt
Ervaringsdeskundige en ondernemer

44

17

3

7

12
6 4 1 1

Cursus deelnemers

Deelnemers per week

Werkgroepen opgezet

Deelnemers ‘Vriendschap 
in beweging’ in Den Helder

Crisiskaarten gemaakt

Den Helder Schagen Texel Hollands Kroon
9

20

Het Team Ervaringsdeskundigen Hollands Kroon 
is vanaf 1 februari 2017 opgestart. Het team heeft

‘Zicht op herstel’ ‘Werken met eigen ervaring’ 
en ‘Leerweg Ervaringsdeskundigheid’

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

Een schrijfclub, een verhalenkamer 
en een autisme café in Den Helder

Ervaringsdeskundige 
vrijwilligers

Cliënten ondersteund
in ruim 300 cliëntcontacten

8

23

Het Team van Ervaringsdeskundigen 
Den Helder en de Visbuurt heeft

Ervaringsdeskundige 
vrijwilligers

Cliënten ondersteund
in ruim 400 cliëntcontacten

2

7

Het Team Ervaringsdeskundigen Schagen heeft

Ervaringsdeskundige 
vrijwilligers

Cliënten ondersteund
in ruim 90 cliëntcontacten

Kop van Noord-Holland in feiten en cijfers

Beeld van de regio’s

Uitgelicht

De Visbuurt in Den Helder
De gemeente Den Helder stelde een innovatie-
subsidie beschikbaar voor de wijk de Visbuurt 
en het buurthuis de Viskom. 

De Hoofdzaak is met een team van Ervarings-
deskundige vrijwilligers individuele onder- 
steuning, een koffieochtend, een zelfhulpgroep 
en thema-avonden gaan organiseren. 

Bijzonder is dat mensen in de Visbuurt ook  
outreachend worden benaderd. Het project 
wordt voortgezet en breidt zich uit naar andere 
wijken van Den Helder. 
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De Hoofdzaak zorgt dat ik niet terugval
Portretten

Op haar negende ontwikkelde ze OCD. Dat ging even 

weg maar kwam toen ze 13/14 jaar was in alle hevigheid 

terug. Sinds haar zeventiende zit Denise in de Wajong. 

Altijd heeft ze ups en downs gehad. Ze was regelmatig 

onder behandeling in de GGZ, onder andere voor haar OCD. 

In 2012 ontwikkelde Denise door een nare ervaring 

een eetstoornis. Door de stress die het voorval met 

zich meebracht, viel ze af en blééf ze afvallen. Van over- 

gewicht naar ondergewicht. 

In 2017 ging ze weer in therapie. 

Het verband tussen het trauma dat ze als twaalfjarige 

opliep en haar eetstoornis zag ze nog niet. Ze dacht 

aan een negatief zelfbeeld. In juli 2017 kwam Denise  

erachter dat ze PTSS had. 

Wat De Hoofdzaak mij biedt?
Het is warm nest met een ontzettend leuk team! 
Hoe het ook gaat, je wordt geaccepteerd

Het muntje viel toen ze op straat opeens  

getriggerd werd door iets wat raakte aan  

het trauma dat plaatsvond op haar 12e. Flashbacks,  

herbelevingen en paniekaanvallen waren het gevolg. De 

PTSS werd vergeefs behandeld met 42 EMDR-sessies.

Om weer van nut te zijn, zocht Denise vrijwilligerswerk. 

Getipt door een vriendin die bij De Hoofdzaak zat,  

solliciteerde Denise met succes op de vacature voor 

Ervaringsdeskundige en vervolgens projectleider van 

de Visbuurt. “Nee, geen vaste aanstelling. Ik zit nog 

middenin mijn herstel.”

Wat biedt De Hoofdzaak haar?

“Het is warm nest met een ontzettend leuk team! Hoe 

het ook gaat, je wordt geaccepteerd. Het werk zorgt 

ervoor dat ik niet terugval, en mijn werkzaamheden wil 

ik immers niet kwijt!”

De grafiek in Zicht op Herstel gaf haar veel inzicht.

“Ik ging in februari 2017 keihard op mijn bek toen mijn 

schoonmoeder overleed. Die was meer een moeder voor 

mij dan mijn biologische moeder ooit geweest is.” Met die 

laatste heeft ze gebroken. Die stalkt haar inmiddels.

Sinds een tijdje doet ze aan powerliften. “Dat is een echte 

uitlaatklep. Het beteugelt de eetstoornis en het geeft me 

zelfvertrouwen.”

Powergirl Denise Melgert (29), Ervaringsdeskundige en projectleider in Den Helder, oogt sterk, fris, stoer. Niets 

verraadt dat ze vanaf haar geboorte tot haar zestiende diverse trauma’s heeft opgelopen. Waarvan één op haar 

twaalfde. Dat duurde een jaar. Als kind werd ze onwijs gepest. 

Denise Melgert
Ervaringsdeskundige

Regio West-Friesland
Hoorn, Enkhuizen, Drechterland, Stede Broec, Koggeland, Medemblik en Opmeer

Beeld van de regio’s

Toen we twee innovatieprojecten ‘Ervaringsdes- 

kundigheid dichtbij’ en ‘Ondernemen met ervaring’ 

konden starten kwam er weer hoop en perspectief voor 

de locatie Hoorn. 

De samenwerking met GGZ NHN in de Herstelwerkplaats 

Hoorn werd vernieuwd. Er werd een nieuwe regiocoör-

dinator aangesteld. De activiteiten in West-Friesland 

werden herstart. We konden weer een eigen kantoor- 

ruimte gaan gebruiken. De Ervaringsdeskundige  

vrijwilligers hebben de Leerweg Ervaringsdeskundigheid 

doorlopen. 

Perspectief gaf ook dat De Hoofdzaak in Enkhuizen gaat 

meedoen in het gemeentelijk project Leren en participeren 

in de wijk en in Enkhuizen samenwerking met MEE & 

de Wering een Team van Ervaringsdeskundigen gaat 

opzetten. 

Belangrijk is nu om de wederopbouw vast te houden. 

De projecten ‘Ervaringsdeskundigheid Dichtbij’ en 

‘Ondernemen met Ervaring’ zullen structureel worden 

geborgd. De Hoofdzaak gaat participeren in het project 

Ketenaanpak van personen met verward gedrag met 

voorlichtingen en het ondersteunen van mensen bij 

het maken van een crisiskaart. Ook in de gemeente 

Medemblik willen we een team Ervaringsdeskundigen 

gaan opzetten.

Het was voor De Hoofdzaak West-Friesland een jaar van wederopbouw. Het zag er eind 2016 namelijk naar uit dat de 
locatie Hoorn een aflopende zaak was. Dat had onder andere te maken met bezuinigingen. We hebben gezocht naar 
nieuwe kansen. 

Uitgelicht

Ondernemen met ervaring (de Hoornse onderneming)
Met behulp van een innovatiesubsidie is in de gemeente Hoorn een vrijplaats gecreëerd voor mensen met een  
psychische kwetsbaarheid die willen werken aan hun maatschappelijk herstel. Mensen leren om zichzelf te zien als 
onderneming en gaan met de talenten die ze hebben aan de slag.

Ieder mens wil van betekenis zijn en zo zinvol leven. Juist wanneer er geen prestatiedruk is worden mensen intrinsiek 
gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen en zich doelen te stellen. In dit experimentele project is een nieuw format 
ontwikkeld voor de re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Verschillende mensen hebben 
een betaalde baan gevonden of zijn als vrijwilliger gaan werken. De bedoeling is dat dit format ook uitgezet wordt in 
andere gemeenten.
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Herstel? Ik zie mensen, geen labels
Portretten

“Ik leerde: hou rekening met anderen en dan nóg niet 

met jezelf. Dus je verliest jezelf, wordt onzeker(der). 

Negatieve emoties – pijn, angst en verdriet – taboe. Had 

je ze toch, dan gaf dat je een schuldgevoel. Als je kwets-

baarheid toonde, ging je kop er af.”   

Rond haar 30e begon haar zoektocht. 

Gyan: “Ik voelde me onprettig in mezelf, voelde niets 

van binnen.” Voelen leerde ze bij alternatieve groepen 

door lichaamswerk te doen. “Ik ontdekte het innerlijk 

kind, lichaamswerk en ademwerk. Dat bracht mij weer in 

contact met mezelf.” Ze vertelt over lichaamsgeheugen 

en dat niet geuite emoties, stress, bijvoorbeeld door 

moeilijke levenssituaties, zich vastzetten in ons lijf.

Door de aandacht op je adem en je lijf te richt-
en, komt er meer ontspanning en dan kun je 
helderder naar een situatie kijken

“Ik help mensen meer naar hun lichaam te luisteren. 

Door de aandacht op je adem en je lijf te richten, leer je 

luisteren naar de wijsheid van je lichaam”.  En zo ontdekte 

Gyan na decennia dat ze als jong kind was misbruikt. “Ik 

begreep ineens waar mijn angst, lage zelfbeeld en angst 

voor mannen vandaan kwamen. Waarom ik mezelf bes-

chadigde. Mijn potentieel niet kon benutten. Waarom 

het moeilijk was om liefdevol te zijn voor mezelf.  Sport 

was altijd mijn uitlaatklep. Ik gedroeg me stoer. Toen 

ontdekte ik: als ik vast blijf houden aan dat oude misbruik, 

dan blijf ik uiteindelijk mezelf misbruiken.”  

Gyan had een eigen, gesubsidieerde praktijk in o.a.  

lichaamswerk maar dat stopte, en via via kwam ze in 

contact met De Hoofdzaak in Alkmaar, waar ze de groep 

Leer jezelf kennen gaf, over geleide fantasie. 

Gyan: “Zo kom je in contact met wat je al in je hebt. 

Vervolgens mocht ik in Hoorn de groep ‘Beide benen 

op de grond ‘geven. Daar werk ik met het lichaam, de 

adem en bewustwordingsoefeningen. En nu geef ik ook 

de groep ‘Leer Jezelf Kennen’ in Hoorn. Ik help mensen 

meer naar hun lichaam te luisteren. Door de aandacht op 

je adem en je lijf te richten, komt er meer ontspanning en 

dan kun je helderder naar een situatie kijken. Je luistert 

naar de wijsheid van je lichaam. Ik ben De Hoofdzaak 

dan ook erg dankbaar, dat ik de ruimte heb gekregen 

om mijn passie te kunnen volgen: het geven van bewust-

wordingsgroepen.”

Herstel? Die term zegt Gyan van Dort (62) weinig. “Ik zie mensen, geen labels. Het gaat voor mij om bewustzijn; als ik 

bewust ben, kan ik andere keuzes maken.” Daarom deed ze aan zelfonderzoek. 

Gyan van Dort
Ervaringsdeskundige
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Project deelnemers

Cursus deelnemers

Cursus deelnemers

Cursus deelnemers

Cursus deelnemers

Er werden voorlichtingen in wijken en 
op scholen door Ervaringsdeskundigen 
gegeven. 

Crisiskaarten gemaakt
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23

Het Team van Ervaringsdeskundigen Hoorn (project 
Ervaringsdeskundigheid Dichtbij) heeft

‘Ondernemen met Ervaring’ - Gewerkt is aan 
het opzetten van hun eigen onderneming

‘Leer jezelf kennen’ van zeven bijeenkomsten 

‘Met beide benen op de grond’ van 20 bijeenkom-
sten

‘In gesprek met elkaar’ van 44 bijeenkomsten

‘Zicht op Herstel’, ‘Werken met Eigen Ervaring’
en de ‘Leerweg Ervaringsdeskundigheid’
uit West-Friesland

Ervaringsdeskundige 
vrijwilligers

Cliënten ondersteund
in ruim 84 cliëntcontacten

Regio West-Friesland in feiten en cijfers

Beeld van de regio’s

“Iedereen accepteert je daar zoals je  
  bent omdat ze weten wat het is om  
  te leven met een kwetsbaarheid”
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Ik zorg nu beter voor mezelf
Portretten

Dat kwam bij Joost, die altijd al last had van depressieve 

klachten, keihard aan. “Ik werd zwartgallig”, vertelt hij. 

“Ik zag de hele wereld verdergaan, maar die van mij 

stond stil. Iedereen verwachtte dat ik doorging met mijn 

leven en mijn studie aan de PABO in Alkmaar, maar ik kon 

het niet meer opbrengen. Voor mijn toekomst? Welke 

toekomst?” 

Met de dood van zijn vader verloor Joost een  

belangrijk anker. Hij worstelde jaren met depressies en 

verloor de grip op zijn leven, dat eerst met mate en later 

volledig werd beheerst door de drank waar hij troost in 

zocht. Hij liep op alle manieren vast, zowel sociaal als 

maatschappelijk. Hij probeerde zich terug te vechten, 

deed meerdere therapieën en ging intern bij de Jellinek 

Kliniek en de Brijder. Het bleef echter vallen en opstaan. 

De omkeer in Joosts herstel kwam in 2016, toen een 

maatschappelijk werker bij de gemeente Koggenland 

hem attent maakte op een vacature voor een Ervarings-

deskundige cliënt ondersteuner bij De Hoofdzaak. Hij 

kreeg de baan en werkte er sinds de zomer van dat jaar, 

elke week, op vaste dagen. “Ik had weer een reden om 

een broek aan te trekken”, zoals hij zegt. “Ik kreeg meteen 

de kans om heel veel te doen en de collega’s waren blij 

met me.”

Maar geleidelijk aan zakte hij opnieuw weg. Hij legde 

de lat enorm hoog voor zichzelf, nam cliënten ‘mee naar 

huis’ en werkte door tot drie uur ’s nachts. “Falen was 

geen optie”, zegt hij. “Ik dacht: als ik alles goed doe, kan 

niemand me meer in de steek laten.”

Maar de overbelasting leidde tot depressies en te veel 

drank, en zo ging het toch weer fout; in december 2016 

ging Joost intern bij Brijder Hoofddorp, en kort voor de 

kerst was hij weer ‘vrij’. 

In januari begon hij met Schematherapie bij de Brijder.

Sinds oktober 2017 is hij weer middelenvrij. Hij had de 

moed en kracht om weer aan de slag te gaan. “Ik kon 

gewoon bij De Hoofdzaak terugkomen”, vertelt hij. 

Er heerst een soort familiegevoel. Iedereen 
accepteert je zoals je bent omdat ze weten wat 
het is om te leven met een kwetsbaarheid

Mede daardoor voelt hij zich sterker dan ooit. “Ik heb 

meer rust in mijn lijf. Ik heb veel therapieën achter me 

gelaten. Ik kan hier meer mijn ei kwijt en ik kan waar ik 

tegenaan loop delen met collega’s. In de cursussen kan ik 

meer met mijn herstelproces en mijn Ervaringsdeskun-

digheid aan de slag.” Het heeft hem blijvend veranderd: 

“In 2016 nam ik nog cliënten mee naar huis. Dat zou ik nu 

niet meer doen. Als ik de deur sluit, is het klaar. Ik was on-

begrensd. Nu niet meer. Ik wil nog steeds de hele wereld 

redden, maar dat kan niet. Ik zorg nu beter voor mezelf. 

En zo is herstel voor mij ook: geen moment van spontane 

genezing, maar een proces van inzicht en opbouwen.”

2008 was voor vrijwilliger Joost Jansen (29) een rampjaar. In dat jaar overleed zijn vader, na een periode van onze-

kerheid, voorzichtig herstel, operaties en behandelingen, aan de gevolgen van kanker. 

Joost Jansen
Ervaringsdeskundige

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

Beeld van de regio’s

Het team heeft nu om de drie weken werkoverleg en 

intervisie. TED Alkmaar is gaan werken volgens de 

methodiek Krachtwerk. De zelfhulpgroepen hebben 

extra begeleiding gekregen. Er zijn veel nieuwe vrijwillige 

Ervaringsdeskundigen aangenomen. 

Geïnvesteerd is in het netwerk met samenwerkingspartners 

en met de gemeenten in de regio. De goede samen- 

werking met GGZ-NHN is voortgezet. We hebben vooral 

gekeken naar een nieuwe vorm van de Herstelwerk- 

plaats in Alkmaar. 

Verder werken we samen met MEE & de Wering en 

Humanitas voor de cliëntondersteuning. Met MET 

WELZIJN in Heerhugowaard zijn we een samenwerkings- 

pilot gestart.

De ambities voor komend jaar zijn: 

Een  project ExpEx Alkmaar opzetten, doorgaan met de 

professionalisering van de teams, meer aandacht voor 

PR en communicatie en de bestaande werkzaamheden 

consolideren.  

De Hoofdzaak Noord-Kennemerland is verder gegaan met professionaliseren van de organisatie. Het team van Ervar-
ingsdeskundigen (TED Alkmaar) voor cliëntondersteuning heeft een betaalde teamcoördinator gekregen. 

Uitgelicht

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

Een onjuist zelfbeeld dat ze heeft opgelopen in haar 

jeugd, onder meer omdat ze werd geplaagd met haar 

witte huid. Bovendien merkte ze dat ze “een paar 

hersenen heeft die niet filteren of in ieder geval anders 

filteren.” Daardoor heeft ze vanaf haar 13e een gebrek 

aan energie om fulltime mee te kunnen draaien in de 

ratrace. Ze kreeg meerdere keren een depressie en 

later ook een angststoornis, die haar nog steeds hindert.  

Evengoed behaalde ze haar MBO 4-diploma.

Karins pad wordt gekenmerkt door o.a. doorzettings- 

vermogen, behandeling bij de GGZ, een aantal verbroken 

dienstverbanden, uitputting, depressies, het oppakken 

van een HBO-studie, te hard moeten werken om die te 

bekostigen, instorten, verbroken relaties, therapieën, 

korte tijd bij haar moeder in huis, en een nieuwe relatie 

die weer stuk ging maar die haar wél haar zoontje Bram 

schonk. 

Uiteindelijk kwam ze in dienst bij een RIBW (Regionale 

Instelling voor Beschermende Woonvormen). Daar kreeg 

ik het advies om van mijn eigen ervaring met depressie 

mijn kwaliteit te maken.

Karin: “Toen ben ik gaan zoeken naar opleidingen en 

kwam ik bij De Hoofdzaak. Het was De Hoofdzaak die mij 

inzicht gaf in mijn kwaliteiten. Het was De Hoofdzaak die 

mij prikkelde tot zelfreflectie en die mij confronteerde 

met alle rollen die ik altijd speelde, en ze gaven mij de 

hoofdrol.”

Het was De Hoofdzaak die mij prikkelde tot 
zelfreflectie

“De trainingen ‘Zicht op Herstel’, ‘Werken met eigen 

ervaring’ en de ‘Leerweg Ervaringsdeskundigheid’, 

gegeven door Ervaringsdeskundige opleiders en 

trainers, hebben gemaakt dat ik de regie voor mijn rollen 

weer durf te pakken, dat ik nu weer durf te schitteren in 

de Hoofdrol.”

“Juist door hun ervaring zorgen die trainers dat exact 

de juiste snaar geraakt wordt. Dat je je bewust wordt 

dat het okay is; dat ik als mens okay ben, met of zonder 

paniek, met angst of een sombere stemming, met 

ADD en/of autisme aanverwante stoornissen. Al die 

dingen zijn in feite een bijkomstigheid en een kleinig- 

heid, want bij De Hoofdzaak leerde ik dat IK als mens, als 

KARIN De Hoofdzaak ben! De rest? De rest is slechts 
bijzaak. Dus Hoofdzaak, bedankt!”

Karin Kniese geeft als vrijwilligster en ervaringsdeskundigebij De Hoofdzaak in Alkmaar de cursus ‘Zicht op Herstel’.  

In haar herstelverhaal spelen een aangetast vertrouwenin het eigen kunnen en er mogen zijn een belangrijke rol. 

Karin Kniese
Ervaringsdeskundige
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Het team Ervaringsdeskundigen Alkmaar  heeft

‘Zicht op herstel’ ‘Werken met eigen ervaring’ 
en ‘Leerweg Ervaringsdeskundigheid’

Ervaringsdeskundige 
vrijwilligers
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De cursus ‘Leer jezelf kennen’ is

Het Psychiatriecafé De Hoofdzaak werd

keer gegeven door twee 
Ervaringsdeskundige vrijwilligers

keer gehouden

bijeenkomsten
voor 8 deelnemers

deelnemers per keer

Regio Noord-Kennemerland in feiten en cijfers

Beeld van de regio’s

64 Cursus deelnemers

‘Zicht op Herstel’, ‘Werken met Eigen Ervaring’
en de ‘Leerweg Ervaringsdeskundigheid’
uit Noord-Kennemerland Er werden zes voorlichtingen gegeven 

7 Crisiskaarten gemaakt

“De Hoofdzaak heeft mij mede geholpen  
  met mijn herstel en het ontdekken van  
  mijn eigen kracht!”
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Delen is altijd helen
Portretten

Eens zei zijn opa tegen zijn vader: “Wat mopper je toch 

vaak op Marcel”. Toen hij als puber woorden had met zijn 

vader, riep die: “Jouw plaats is in de goot!” Dat kwam áán. 

“Vrienden zeiden: ‘Jij had niet zo’n goede band met je 

ouders.’ Maar voor zijn dood heb ik goed kunnen praten 

met mijn vader.”

Marcel vond een vrouw – met een groot gezin – en 

samen kregen ze een dochter. Maar ze hadden vaak ruzie 

en in 2006 vertrok hij – zonder dochter. Jarenlang had hij 

fantoompijn en een gebroken hart. Hij vond een appar-

tement in een complex met bewoners die allemaal ver-

slavingsgevoelig waren. Het was altijd feest en Marcel 

deed mee. 

Ik zou nu op een kerkhof liggen of in een  
inrichting zitten als De Hoofdzaak er niet  
was geweest

In 2012 vond hij een eigen flatje – op zijn 50e verjaardag. 

Hij was euforisch; hij was drankvrij, werd 50 en had zijn 

eerste eigen plek! Maar nul bezoek. Hij kocht bier, siga-

retten en gleed in een depressie. 

Marcel ging naar PsyQ maar was kapot; liefst wilde hij 

zich bedrinken en dan springen. Toch bedacht hij zich, 

vanwege zijn dochter. Later ging hij naar een rebalancer. 

Die liet hem inzien dat hij al 55 jaar dingen deed die hij 

niet wilde, zodat hij zich vaak overvraagd voelde. Nu 

luistert hij beter naar zichzelf.

In 2016 kwam hij in contact met Leo de Roos, regio- 

coördinator bij De Hoofdzaak. 

“Diens eigen verhaal heeft me enorm geholpen! Ik zou 

nu op een kerkhof liggen of in een inrichting zitten als 

De Hoofdzaak er niet was geweest. Want ik voelde ik me 

enorm eenzaam met mijn verhaal. 

Bij De Hoofdzaak lopen pareltjes rond. Die weten hoe 

het kan zijn, en als je ze nodig hebt, zíjn ze er. Delen is 

helen. Inmiddels heb ik de Masterclass ED gedaan en nu 

help ik zelf jongens. Soms ga ik met ze lopen, dat werkt 

super. Nu en dan heb ik een dippie maar minder diep. 

Dankzij het Signaleringsplan uit Zicht op Herstel, ja. Ik 

ben middelenvrij, fit en gezond, heb vrienden en help 

andere mensen... Ik voel me fenomenaal!”

“Oh ja, er was ook nog een Marcel”, zei de docent op ouderavond tegen zijn ouders. Want Marcel van den Berg (56) 

was verlegen en zat liefst verdekt opgesteld. Hij komt uit een warm gezin. Maar: zijn vader had issues. “We mochten 

nooit blootsvoets lopen, alleen op pantoffels. En mijn vader kon niet tegen gesmak of slikgeluiden. ‘Je neus fluit’, zei 

hij vaak.” 

Marcel van den Berg
Ervaringsdeskundige

Regio Zaanstreek-Waterland
De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 

Waterland, Wormerland en Zaanstad

Beeld van de regio’s

Naast het bestaande team van Ervaringsdeskundigen 

(TED Zaanstad) is ook een team van ervaringsdeskundige 

jongeren: Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad 

(JEZ) en een team van Ervaringsdeskundige ouders 

van kinderen met een psychische aandoening: Zaanse 

Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED) van start gegaan. 

De overname van het Zaans Praatcafé is voorbereid. In 

de gemeente Zaanstad staan we inmiddels bekend als 

een reguliere aanbieder van onafhankelijke cliëntonder-

steuning. We denken mee en doen mee in de ontwik-

keling van beleid op gebied van de inzet van Ervarings-

deskundigheid in het sociaal domein. 

Het komend jaar is het belangrijk om de drie teams TED, 

JEZ en ZOED te consolideren. Voor JEZ zal een tweede 

groep jongeren worden geworven en opgeleid tot  

ervaringsdeskundige. De Hoofdzaak gaat met Ervarings-

deskundigen participeren in vier pilots van het project 

Personen met Verward Gedrag (dat uitgaat van GGD 

Zaanstreek en gesubsidieerd wordt door ZonMw). 

We willen in Zaanstad het aanbod nog meer verbreden  

met de cursus ‘Zicht op Herstel’ en het opzetten van zelf-

hulpgroepen. We verkennen de mogelijkheid dat erva- 

ringsdeskundigen in het bedrijfsleven worden opgeleid 

en ingezet voor armoedebestrijding en preventie van 

uitval door psychische aandoeningen. 

Het is een succesvol jaar geweest voor De Hoofdzaak Zaanstreek-Waterland. De Hoofdzaak is voornamelijk actief in de 
gemeente Zaanstad en het aantal activiteiten daar is uitgebreid en de kwaliteit ervan is verbeterd. 

Uitgelicht

Zaanse ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED)
Ouders van een kind met een psychische aandoening kunnen Ervaringsdeskundige worden en andere ouders 
gaan ondersteunen. In Zaanstad is men begonnen met het werven en opleiden van de leden voor het nieuwe 
team van Ervaringsdeskundigen: de Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED). Het team heeft nu negen 
leden. Elke ouder heeft zijn of haar eigen ervaringsgebied dat hij of zij in kan zetten. Na de training kregen 
de teamleden een certificaat uitgereikt door wethouder Jeroen Olthof. Sinds 1 december 2017 is het team  
operationeel. De meeste ouders zijn nu al aan het werk in ondersteuningstrajecten.
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Cursus deelnemers

Deelnamen

Aan de gemeentelijke werkgroepen 
Ernstige Psychiatrische Aandoeningen 12

102

Het team Ervaringsdeskundigen Zaanstad  heeft

‘Zicht op herstel’ die voor het eerst gegeven werd

Er is deelgenomen met een stand of een workshop 
aan verschillende bijeenkomsten

Ervaringsdeskundige 
vrijwilligers

Cliënten ondersteund
in ruim 602 cliëntcontacten

Regio Zaanstreek-Waterland in feiten en cijfers

Beeld van de regio’s

Mijn doel: grenzen vinden
Portretten

“Bovendien had ik, bleek later, AD(H)D, maar daar was  

geen begrip voor. Dit alles maakte me onzeker, ik rookte,  

luisterde niet, had andere ideeën en het ging slecht op 

school. Er was veel ruzie.” Op haar 17e ging ze bij haar  

vriendje wonen – in de zondige wereld. “Ik had geen kompas, 

experimenteerde met drugs en had geen grens met alcohol.”

Op haar 21e ontmoette ze in Israël de Liefde van haar 

Leven: de charismatische, maar ook explosieve en  

manipulatieve Tibor uit Hongarije. Met hem kreeg ze 

in Nederland twee dochters. Tibor raakte aan de coke 

en ontwrichtte/traumatiseerde het gezin volledig –  

emotioneel en financieel. Mirjam hield de boel draaiende 

en bestreed haar stress ’s avonds met joints en/of wijn, 

maar kreeg een burn-out, verloor haar baan en werd in 

2010 voor 80% afgekeurd. Na de scheiding volgde een 

periode van stalking. In 2013 overleed Tibor. Mirjam: “Ik 

ben dankbaar dat hij er niet meer is. Ik ben weer vrij!” 

Zij en haar kids zijn nu in therapie. “Heel mijn leven was 

ik grenzeloos… Dat is nu mijn doel: grenzen vinden en  

bewaken.”

De Hoofdzaak biedt een veilig platform om 
weer richting te geven aan je leven. Ik sta  
steviger in mijn herstel en heb weer grip

Intussen werkt ze hard aan haar comeback. Zo is ze al 

twee jaar vrijwilliger bij de Jongeren-Inloop. Via DOCK 

(SWT) doet ze jaarlijks de BHV-training, heeft ze de  

trainingen ‘Signaleren HG/KM voor vrijwilligers’ & 

‘omgaan met mensen met een niet zichtbare beperking’ 

gedaan én heeft onlangs haar rijbewijs gehaald.

Door het grillige verloop van hulpverlening voor Mirjams 

kinderen - beide diagnose AD(H)D - nam Mirjam deel 

als Ervaringsdeskundige ouder aan de vergadering  

‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Zaanstad’. Hier  

ontmoette ze Claudia Janssen, via wie ze terecht kwam 

bij ZOED van De Hoofdzaak. 

Inmiddels heeft ze de Ervaringsdeskundigen Herstel-

training van ZOED gevolgd, heeft maandelijks team- 

overleg en intervisie én ondersteunt sinds maart haar 

eerste cliënt. “De training en het samenkomen hebben 

me enorm goed gedaan. Ik dacht altijd: ik doe het nooit 

goed. Nu weet ik dat ik moe mag zijn. Er is ruimte voor 

emoties, we kennen elkaars verhaal en we zijn elkaars 

vangnet. Je haalt ongelofelijk veel kracht uit het samen-

zijn met gelijkgestemden. De Hoofdzaak biedt een veilig 

platform om weer richting te geven aan je leven. Ik sta 

steviger in mijn herstel en heb weer grip. Ik kan in mijn  

eigen tempo weer meer werk op me nemen. Ik gun 

mezelf een stressvrij leven en dat bepaalt de keuzes die 

ik maak.” 

De volgende trainingen op de agenda van Mirjam zijn: 

‘Mental Health First Aid’ en ‘Psychiatrie in de Familie’ via 

Lucertis.

Mirjam Lakeman (43) groeide op met een streng geloof, een dominante moeder en een jaloerse oudere zus. Dit frus-

treerde haar persoonlijke ontwikkeling enorm. Ze kreeg een verstikkend wereldbeeld mee, vol angst en zonde. “Mijn 

identiteit werd vermalen” zegt ze. “Ik voelde me een kameleon en was het zwarte schaap.”

Mirjam Lakeman
Ervaringsdeskundige

Oprichting eerste teams

Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ)
Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED)

En aanstelling van een projectleider

Uitgelicht

Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ) 
JEZ-ers zijn getrainde jongeren in Zaanstad die zelf 
ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten als 
ondersteuner van jongeren en/of als adviseur van  
instellingen en overheden. Begin 2017 is de werving en 
opleiding van het team Jongeren Ervaringsdeskundigen 
Zaanstad (JEZ) gestart en na de zomervakantie in 
september gingen de jongeren vol aan de slag. 

Al snel werden de eerste één-op-één-coaching 
trajecten uitgezet. Uiteindelijk hebben de jongeren 
zestien vragen voor individuele hulp ondersteund. 
De jongeren werden gevraagd om binnen verschil-
lende domeinen van de gemeente voorlichting te 
geven. JEZ-ers waren betrokken bij voorlichtingen 
op scholen over pesten. Een JEZ-er kan namelijk goed 
onder woorden brengen hoe het voelt om gepest te 
worden.

Wonen is voor jongeren een hot item en zo werd 
er een werkgroep Wonen opgezet. Leden van deze 
werkgroep spraken tijdens de raadvergadering, deden 
een enquête via facebook en meerdere interviews 
in Zaanse weekbladen. Er werd gesproken met de 

wethouder, naar oplossingen gezocht en nieuwe 
ideeën ontwikkeld en met beleidsmedewerkers 
gesproken over de krapte op de huizenmarkt.

Het onderwerp ‘jonge ouders’ heeft veel belangstelling. 
Met begeleiding van Straathoekwerk Zaanstad 
werd een denktank gestart met drie jonge moeders. 
Binnen 24 uur waren er 46 aanmeldingen van jonge 
ouders die vast liepen. Alle JEZ-ers hebben jonge 
ouders ondersteund met de kleine en grote vragen 
die een jonge ouder kan hebben. 

Ook andere zaken kwamen voorbij. JEZ heeft LHBTl 
werkgroep die meedenkt met Zaanstad roze. In de 
wijk Poelenburg werd gesproken met de jongeren 
van de  Sultan Ahmet Moskee. Ervaringsverhalen 
werden verteld in de jongereninloop van de Dirk 
Prins in Zaandam-Zuid. 

In samenwerking met Leviaan is getracht een ont-
moetingsplaats te creëren voor jongeren met een 
Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het gaat zo goed 
met JEZ dat in 2018 een tweede team van jongeren 
getraind zal worden. 
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Dankzij De Hoofdzaak weer meaning of life
Portretten

Daarnaast was Robin als kind ‘anders’: “Ik droeg afwis-

selend meisjes- en jongenskleren. Ik ben panseksueel en 

gender fluid. Mijn lichaam correspondeert niet altijd met 

wat ik voel.”

Toen Robin 9 was, viel het gezin uiteen. De moeder van 

Robin was zeer explosief en Robin werd emotioneel 

verwaarloosd. “Ik begon stemmen te horen en raakte 

stukken tijd kwijt. Pas sinds kort weet ik dat ik een  

dissociatieve identiteitsstoornis heb. Ik heb drie deel- 

persoonlijkheden: een meisje dat geborgenheid zoekt, 

een boze, destructieve jongen die zichzelf o.a. snijdt en 

een moederfiguur die voor beiden zorgt.”

Sommige trauma’s (b)lijken nu de motor van 
Robins ontwikkeling en herstel. Kwetsbaarheid 
werd autoriteit

Zelfbewustheid. “Als je niet kunt vragen waar mijn littekens 

vandaan komen, dan hoef ik je niet in mijn leven. Ik wil 

geen taboe meer zijn.” 

Inmiddels heeft Robin aan de Hogeschool van Amsterdam 

een training gegeven over stemmen horen en hoe 

daar als psychiater mee om te gaan. “Dat heeft me erg  

geholpen”, zegt Robin. “Ik leerde dat ik mezelf niet hoefde 

veroordelen.” Ook heeft Robin een lezing geschreven 

over automutilatie. “Dat was helend. Ik ben ook  

betrokken geweest bij een onderzoek naar suïcide.” 

Via hulpinstantie Fact kwam Robin op het spoor van 

De Hoofdzaak in Zaandam. “Ik wilde altijd al iets in 

de hulpverlening doen. Ik heb eerst ‘Zicht op Herstel’ 

gedaan en daarna ‘Werken met eigen ervaring’. Na 

een open sollicitatie kon ik meteen aan de slag in het  

jongerenteam. 

Daarna deed ik de Masterclass Ervaringsdeskundige en 

ik ben gaan werken met eigen ervaring als ExPex. Daarna 

ben ik daar opgeleid als trainer. En nu schrijf ik voor De 

Hoofdzaak een cursus zodat we die expertise zélf kunnen 

aanbieden.”

“Dit alles is voor mij een opstapje geweest. Ik heb vijf jaar 

thuis gezeten en therapieën gedaan. Dankzij de Hoofd-

zaak werk ik weer en dat heeft me weer meaning of life 

gebracht. In augustus ga ik de opleiding Maatschap-

pelijke zorg voor Ervaringsdeskundigen (MMZ BGE) 

doen.”

Robin Plücken (27) lijkt na jaren een plek te hebben gevonden in het leven. Een prestatie want Robins  

bordje lag en ligt aardig vol. Robin heeft last van een eet- en angststoornis, borderline, PTSS, is bipolair en psychose-

gevoelig. Volgde vele therapieën. Ook is er een doodswens, elke dag weer, al van jongs af.

Robin Plücken
Ervaringsdeskundige

Mensen die ervaring hebben met het herstel van een 

psychiatrische aandoening. In de cursussen leer je om 

over die ervaring te reflecteren, leer je van de ervaring 

van anderen, en leer je om die ervaringskennis positief in 

te zetten voor het herstel van anderen. Het volgen van 

alle cursussen is een leer-werktraject dat twee jaar kan 

duren. 

De eerste cursus ‘Zicht op Herstel’ is toegankelijk voor 

iedereen die wil werken aan en kijken naar zijn of haar 

eigen herstelproces. Voor deze cursus is ook een train-

de-trainer ontwikkeld. Er is veel belangstelling voor 

de cursus die op alle locaties van De Hoofdzaak wordt 

gegeven.

De tweede cursus in dit traject is de ‘Basis Ervarings-

deskundigheid’ en bestaat uit twee modules: ‘Herstel en 

jouw herstelverhaal’ en ‘De Ervaringsdeskundige bena-

dering’. Deze cursus is voor wie zijn/haar eigen ervarin-

gen actief in wil zetten ten behoeve van anderen. Dat 

begint met het eigen verhaal. Je leert een herstelonder-

steunend herstelverhaal te maken. In de tweede module 

leer je hoe je je ervaring kan inzetten en je Ervarings-

deskundigheid kan ontwikkelen.

Voor wie zijn/haar Ervaringsdeskundigheid verder wil 

ontwikkelen is er de mogelijkheid om de ‘Leerweg Erva- 

ringsdeskundigheid (LED)’ te volgen. De leerweg bestaat 

uit verschillende  modules. 

Beschikbaar zijn al de modules: Communiceren vanuit 

presentie, Presenteren en Herstelondersteuning. Deze 

modules zullen nog gevolgd worden door: Reflecteren, 

Verdieping Ervaringsdeskundigheid, Het sociaal domein 

en Kwartiermaken en belangenbehartiging.

 Kijk voor meer informatie over de cursussen 
 op de website www.rcodehoofdzaak.org

Bij De Hoofdzaak kan je een reeks cursussen volgen waarmee je Ervaringsdeskundige kan worden. Dit opleidingsaan-
bod is vernieuwd. De cursussen zijn bedoeld voor mensen met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg, ver-
slavingszorg of maatschappelijke opvang. 

Uitgelicht

Ervaringsdeskundigheid 
ontwikkelen bij De Hoofdzaak
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Ik weet nu wat mijn kracht is
Portretten

“Dat hebben wij meegekregen”, zegt Sandra. Haar moed-

er noemde de eerste jaren met haar kinderen “de zes vre-

selijkste jaren van mijn leven.” 

Zelf is Sandra heel zorgzaam, en op haar 17e ging ze de 

verpleging in. Ze had toen al een eetstoornis ontwikkeld 

– afwisselend anorexia en boulimia – en had  depressies, 

waar ze jarenlang last van zou houden. 

Ze studeerde maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ/

AGZ), ontwikkelde en implementeerde de  crisiskaart in 

samenwerking met de GGZ en De Hoofdzaak en was een 

tijdlang crisiskaartconsulent. Haar stage liep ze bij team 

Integrale Zorg van Dijk en Duin, waar ze haar Ervarings-

deskundigheid in de psychiatrie kon inzetten. Al die tijd 

werkte Sandra ook bij De Hoofdzaak in Hoorn. Ze gaf 

de cursussen ‘Herstellen doe je zelf’, ‘Werken met ei-

gen ervaring’ en ze begeleide een ‘zelfhulpgroep voor 

mensen met een eetstoornis’.

Ik wás een angstig, grijs muisje. Ik weet nu wat 
mijn kracht is

Twee jaar terug ging de “coördinator Hoorn” weg, en 

“Hoorn” ging op de schop. Sandra: “Dat heb ik toen korte 

tijd betaald gedaan.” In al die functies heeft ze een ge-

stage en solide groei doorgemaakt. “Mensen zien meer in 

mij dan ikzelf”, zegt ze. Haar collega’s Annelies, Anne en 

Gyan vormen de basis; ze leren mij om anders kijken naar 

situaties, “Die hebben me zóveel inzichten gegeven.”

In Hoorn is ze inmiddels projectleider tot het TED-

team (Team Ervaringsdeskundigen). Ze kreeg daarvoor 

“betaald” met een training. Daarvan kreeg ze inzicht in 

haar beperkende overtuigingen, hoe ze zichzelf kleiner 

maakte en alleen maar gaf, en niet durfde te ontvangen. 

En dat ze nog steeds destructieve patronen had om maar 

niet te voelen. Dat alles leerde ze doorbreken.

Maar ze is nog niet uitgeleerd. “Ik ga systemisch werk 

doen: dat geeft inzicht  in hoe patronen zijn ontstaan 

in de systemen waarin we zijn opgegroeid en hoe je er 

af komt. Ook doe ik een opleiding wandelcoach. Nu, na 

járen, werk ik mede dankzij De Hoofdzaak, eindelijk voor 

mezelf in plaats van voor anderen. Ik wás een angstig, 

grijs muisje. Ik weet nu wat mijn kracht is.”

Sandra Hogenhout (41) komt uit een onderwijzersgezin, is de oudste van drie zussen, die in drie jaar tijd werden 

geboren, en haar moeder was na ieder kind depressief. Haar ouders waren cognitief sterk maar slecht met emoties. 

Sandra Hogenhout
Ervaringsdeskundige

Verbeterpunt: 

Er is behoefte aan een duidelijker structuur en een betere 
samenwerkingen tussen de verschillende regio’s en onderdel-
en van De Hoofdzaak. Zeker met betrekking tot opleidingen/
cursussen en de communicatie rond de Leerweg Ervarings-
deskundigheid. 

Actie: 

In 2018 heeft De Hoofdzaak een aantal werkprocessen 

in kaart gebracht en verbeterd. Daarnaast is er extra 

personeel aangenomen om de scholing uit te breiden en 

te verbeteren. 

Verbeterpunt: 

Binnen De Hoofdzaak is te weinig aandacht voor social me-
dia-activiteit. Heel veel mensen kennen De Hoofdzaak niet.

Actie: 

In 2018 is een communicatieplan uitgewerkt dat richting 

geeft aan de interne en externe communicatie. Daaruit 

volgend is er onder andere een groot aantal flyers van 

ons aanbod gemaakt. Ook dit jaarverslag is daar een 

voorbeeld van. 

Verbeterpunt:

Een eigen plek waar we kunnen werken en waar bewoners 
van Zaanstad binnen kunnen lopen zou prettig zijn en 
volgens mij ook een goede aanvulling op het kenbaar maken 
van een ondersteunende hulp die wij bieden.

Actie:

In de subsidieaanvraag voor 2019 is budget voor hu-

isvesting gereserveerd. Zeker met de fusie met het 

Zaans Praatcafé per 1 januari 2018 is de behoefte aan 

een bereikbare en herkenbare plek voor De Hoofdzaak 

in Zaanstad toegenomen.

Verbeterpunt:

De Visie en Missie van organisatie moet intern helderder zijn, 
ook op het gebied van opleidingen.

Actie: 

In het voorjaar 2018 is in het beleidsoverleg de toekomst 

van De Hoofdzaak besproken. In het najaar 2018 

wordt er tijdens de jaarlijkse medewerkersdag van De 

Hoofdzaak aandacht besteed aan de visie/missie en 

toekomst van de organisatie. 

Als organisatie zijn we bij De Hoofdzaak voortdurend bezig met professionalisering en het verder verbeteren van 
onszelf en onze processen. Daarom in dit jaarverslag niet alleen een serie interviews met mensen die vertellen wat  
De Hoofdzaak ze heeft gebracht maar ook aandacht voor kritiek en verbeterpunten. We hebben deze signalen  
gebundeld en geven ook aan hoe we dit oppakken. 

Verbeterpunten bij De Hoofdzaak
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