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IXTA NOA (H)ERKENT
Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen
omdat ze daar zelf ook mee te maken hebben gehad. Dat geeft deelnemers
houvast, ze voelen dat ze er niet alleen voor staan en dat verbindt ons met elkaar.
Een luisterend oor en ervaring met herstel kunnen soms het verschil maken.
Dat deze aanpak werkt, ervaren onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers en
blijkt uit de positieve reacties die zij aan ons teruggeven. Ook van buitenaf wordt
het belang van de inzet van onze ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn steeds
meer herkend en erkend.
Onze vrijwilligers kregen in 2019 bijzonder mooie complimenten. We kregen de
‘Meer dan Handen Vrijwilligersprijs’. Deze landelijke prijs werd uitgereikt door
minister Hugo de Jonge met mooie en lovende woorden voor onze
ervaringsdeskundigen.
In 2019 mocht Ixta Noa nog een prijs in ontvangst nemen, namelijk de Roos van
Elisabeth. De behandelaren van Karakter Jeugdzorg nomineerden onze
ervaringsdeskundigen die daar werkzaam zijn voor deze mooie prijs, die is
toegekend door de jury van het Elisabethfonds.
Wij zijn trots op onze vrijwilligers, medewerkers en deelnemers!
Ixta Noa en de waarde die wij toevoegen worden steeds meer extern gezien. Wij
zijn landelijk actief betrokken bij de ontwikkeling, inzet en professionalisering op
het vlak van ervaringsdeskundigheid en herstel. We denken mee met de
ontwikkeling van beleid, zowel landelijk als bij gemeenten.
Zo komt er steeds meer aandacht voor het erkennen en herkennen van onbalans
bij mensen en het creëren van bewustwording van de gevolgen voor iemand en
zijn of haar omgeving.
Door tekorten in het sociale domein bij gemeenten blijft onze financiële situatie
een punt van aandacht. Om de opgebouwde diensten en werkwijze in stand te
kunnen houden, hebben we ervoor gekozen om in 2019 met een beperkt
exploitatietekort in onze begroting te werken.
Ixta Noa, 10 maart 2020
Gerard de Roos, directeur-bestuurder
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1 IXTA NOA!
1.1

Waarom Ixta Noa?

Wij geloven dat mensen elkaar kunnen inspireren door het delen van hun
ervaringen. Iedereen ervaart weleens onbalans in zijn of haar leven. Veel mensen
slagen erin die balans zelf terug te vinden. Wanneer dit niet lukt, kan de ervaring
van anderen bewegen tot eigen verandering.
Ixta Noa gelooft dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid een krachtige
methodiek is. Vanuit onze ervaring helpen wij mensen hun balans terug te vinden.
Zo proberen we samen te bereiken dat ieder mens zoveel mogelijk kan meedoen
in de samenleving.
Onze missie is dan ook: ervaring inzetten en daarmee anderen inspireren tot
verandering, zodat mensen zelf hun balans (terug) vinden.

1.2

Wie zijn wij?

Ixta Noa: ‘ik sta nieuw’. We zijn experts in ervaringsdeskundigheid en dragen bij
aan positieve gezondheid en herstel bij mensen.
Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een
psychische onbalans. Bij Ixta Noa werken mensen die deze onbalans bij anderen
herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit
deze ervaring helpen wij mensen bij hun herstel.
Ixta Noa is overtuigd van de waarde van 'halen, brengen en doorgeven'. We willen
daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor de ander. Met
ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise om anderen te inspireren tot
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verandering. Zo zijn onze medewerkers en vrijwilligers vroeger onze deelnemers
geweest en zetten we nu onze ervaring en passie in om anderen te helpen.
Samen met onze medewerkers en vrijwilligers dragen we bij aan positieve
gezondheid en persoonlijk en sociaal/maatschappelijk herstel bij mensen.
Kenmerkend voor Ixta Noa is:
-

Dat zij als een van de eersten in Nederland het thema herstel omarmde en
op de kaart zette.
Dat ze een zelfstandige, geen onderdeel van een grote GGZ-organisatie,
stichting is.
Dat alle uitvoerende werkzaamheden worden georganiseerd en verricht
door ervaringsdeskundige medewerkers en vrijwilligers.
De gedegen praktijkgerichte meester/gezel wijze van opleiden.
De op ontwikkeling gerichte ‘aanpakken’ mentaliteit, waarbij we niet bang
zijn voor enige rommeligheid, enig risico en het maken van fouten.
Een zeer goed ontwikkeld kwaliteitssysteem, waardoor risico’s in beeld zijn
en mogelijke fouten binnen een acceptabele marge blijven.
Dat
zij
met
relatief
weinig
kosten
zeer
veel
contacten
begeleidingsmogelijkheden voor haar deelnemers biedt.
Een werkwijze waarmee een context is gecreëerd waarbij iedereen ertoe
doet, meedoet en vanuit zijn of haar rol een bijdrage levert aan zingeving
en herstel.

Kernwaarden van Ixta Noa en ons gedrag zijn zelfbewust, eigenzinnig en
onbevangen. Deze sluiten aan bij de kracht van Ixta Noa en zijn de bron voor het
gedrag van medewerkers. Dáár staat Ixta Noa voor!

1.3

Waar is Ixta Noa?

Ixta Noa is een landelijke organisatie. We zijn dichtbij en laagdrempelig met onze
Praktijkhuizen. Doordat we zowel in als buiten onze Praktijkhuizen werken, kunnen
we mensen in een grotere regio bereiken.
Ixta Noa werkt in en rondom Leeuwarden, Groningen, Westerkwartier, Zutphen,
Apeldoorn, Nijmegen, Enschede en Hengelo. En vanaf begin 2020 is Ixta Noa ook
actief in Harderwijk. Daarnaast werkt Ixta Noa in diverse plaatsen samen met
andere
zorgen
welzijnsorganisaties,
arbeidsintegratieorganisaties en
gemeenten.

1.4

Hoe is Ixta Noa georganiseerd?

Ixta Noa is een stichting met ANBI-status en wordt bestuurd volgens het
directie/RvT model. Ixta Noa is op 22 december 2011 ontstaan uit de
samenvoeging van de Stichtingen ZieZo (1996) en Eventus (2009) en TEN (2009).
Ixta Noa is een erkende zorginstelling, HKZ-gecertificeerd en erkend leerbedrijf.
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Iedere Ixta Noa vestiging werkt vanuit een decentrale en flexibele structuur. De
vestiging speelt in op de regionale en gemeentelijke omstandigheden. Dat kleurt
het karakter van onze dienstverlening. De vestigingen worden ondersteund door
een kleine kernorganisatie. De kernorganisatie faciliteert bij het realiseren van de
diverse doelstellingen. Hier worden de strategie en koers van de organisatie
bepaald en bewaakt, het kwaliteits-, financieel- en het personeelsmanagement
uitgevoerd en worden de strategische relaties onderhouden. Om deze kern zit
een flexibele schil van professionals die op basis van specifieke kennis worden
ingezet. De flexibele schil ondersteunt zowel de kernorganisatie als de
vestigingen.
In het kader van haar kwaliteitsbeleid werkt Ixta Noa met vakgroepen. Doel van
een vakgroep is om een specifiek aandachtsgebied vanuit verschillende
perspectieven/functies te benaderen, eventuele verbeteringen voor te stellen en
de geaccordeerde werkwijze te verankeren. Iedere medewerker is ingedeeld in
één of twee vakgroepen. Iedere vakgroep heeft een document opgesteld met de
doelstellingen voor het jaar.

1.5

Ixta Noa werkt aan eigen kracht en ervaring

Ixta Noa verandert jezelf. Met onze ervaring werken wij van binnenuit aan herstel.
We begeleiden deelnemers, maar ook vrijwilligers en medewerkers intensief in
het ontdekken en gebruik gaan maken van hun eigen mogelijkheden. Ons
uitgangspunt is dat er (weer) verbinding ontstaat met anderen en dat eenieder
van betekenis is, meedenkt en meedoet, als volwaardig lid van de samenleving.
We leveren een bijdrage aan het functioneren van mensen in hun eigen
leefomgeving. Hiertoe hebben we onze Praktijkhuizen vormgegeven als
homebase én herstelcentrum. Met een veilig, intiem, maar ook open, outreachend
karakter. Het biedt een sfeervolle en veilige oefenomgeving waar mensen in het
kader van hun herstelproces naast het vinden van herkenning en erkenning deel
kunnen nemen aan allerlei activiteiten, groepen en opleidingen die aansluiten bij
hun mogelijkheden.

“Mensen komen hier niet binnen als cliënt met een hulpvraag, maar als burger
die iets kan bijdragen aan de omgeving.”

Ervaringsdeskundigen van Ixta Noa zijn een waardevolle ondersteuning.
Medewerkers en vrijwilligers van Ixta Noa werken als ervaringsdeskundigen mee
in teams van GGZ-organisaties. Daarnaast gaan we mee de wijk in en kunnen onze
ervaringsdeskundigen deelnemers en naasten in hun eigen leefomgeving
bereiken en ondersteunen.
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2 IXTA NOA EN HAAR
RESULTATEN IN 2019
In de afgelopen jaren heeft Ixta Noa stevig ingezet om de ondersteuning en
begeleiding aan deelnemers verder te verbeteren. Ook meer gericht op (terugval)
preventie om ernstigere problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen we
steeds meer samen met andere organisaties. Zo draagt Ixta Noa bij aan positieve
gezondheid en herstel bij mensen.
Van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers kregen we al positieve reacties op
deze vernieuwingen. Deze herkenning en erkenning kreeg Ixta Noa in 2019 ook
steeds meer van buitenaf.

2.1

Ixta Noa helpt bij herstel

Ixta Noa richt zich op de drie gebieden van herstel: functioneel,
sociaal/maatschappelijk en persoonlijk herstel. De kracht van Ixta Noa, met de
inzet
van
ervaringsdeskundigheid,
zit
hierbij
met
name
in
het
sociaal/maatschappelijk en persoonlijk herstel.
Onze Praktijkhuizen zien we als homebase, herstel- en opleidingsplek. En met
onze logeermogelijkheden kunnen we deelnemers nog beter ondersteunen. Zowel
preventief, tijdens herstel als erna om opnieuw of ernstigere problemen te
voorkomen.
Om een grotere bijdrage te leveren aan herstel richten we ons nog meer dan
voorheen op samenwerking binnen de keten van participatie en herstel. We
werken samen met en in sociale wijkteams. Ter ondersteuning gaan we mee de
wijk in om mensen in hun eigen leefomgeving te bereiken en te begeleiden. Deze
samenwerking heeft een signalerende en preventieve functie. Ook kunnen we zo
in de directe leefomgeving ondersteuning bieden bij zelfredzaamheid en eigen
regie. Dit draagt bij aan de sociale binding, veiligheid en gezondheid van mensen.
Naast de sociale wijkteams werken we samen met praktijkondersteuners huisarts
GGZ, met en in GGZ (FACT)-teams en met dagbestedings- en
arbeidsintegratieorganisaties.
Ook werkt Ixta Noa samen met Zorgbelang
Gelderland/Utrecht,
Iriszorg
en
Stichting
De
Bagagedrager aan het project StigmaTools. Met dit
project willen we zorgen voor meer openheid en
begrip rondom stigma en zelfstigma. We streven naar
het verminderen van (zelf)stigma bij mensen met een
psychische kwetsbaarheid én hun omgeving door het
inzetten van StigmaTools.
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Via deze vorm gaan ervaringsdeskundigen en lotgenoten met elkaar in gesprek
over wat stigma is en wat de gevolgen ervan zijn. We willen hiermee de beweging
versterken die voor mensen met een psychische kwetsbaarheid de drempel
verlaagt om mee te doen in de samenleving. Dat helpt deelnemers om stigma te
verminderen en om herstel te bevorderen.
Ixta Noa is landelijk actief betrokken bij de ontwikkeling, inzet en
professionalisering op het vlak van ervaringsdeskundigheid en herstel. Zoals bij
nieuwe projecten vanuit de WMO en de Participatiewet. Maar we zijn ook
betrokken bij andere gebieden van het sociaal domein, zoals armoede en
schulden en preventie hiervan.
Ook was Ixta Noa bij de tafelgesprekken die MIND in Amersfoort organiseerde.
Hare Majesteit Koningin Máxima kwam die dag op werkbezoek en ging in gesprek
met ervaringsdeskundigen. Het gesprek ging onder meer over het inzetten van
hun kennis en ervaring voor anderen en over de gevolgen van schaamte en stigma
op de werkvloer.
Een ander mooi voorbeeld is onze betrokkenheid bij de tentoonstelling
‘Humania’ van het Nemo Sciencemuseum. Deze tentoonstelling gaat over de mens
in al zijn verscheidenheid en is opgedeeld in drie hoofdthema’s: ik was, ik ben,
en ik word.
Ixta Noa heeft meegewerkt aan
het tentoonstellingsonderdeel
‘In het hoofd van een ander’,
dat past binnen het ‘ik word’
thema, omdat het gaat over
gelukkig willen zijn of worden.
Daar zijn de uitvergrootte, 3Dgescande hoofden van vier
mensen,
waaronder
twee
vrijwilligers van Ixta Noa, te
zien.
De bezoeker kan zijn of haar
hoofd in het hoofd stoppen en
hoort de gedachten van iemand
met een bepaalde psychische
aandoening. Het verhaal dat de
bezoeker hier hoort, is het
persoonlijke verhaal van het
rolmodel
over
depressie,
sociale
angststoornis
of
anorexia nervosa.
Door onze betrokkenheid ziet
Ixta Noa soms overlap bij
verschillende projecten. Juist
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dan kunnen wij onze rol als verbindende partij goed vervullen. Hierin denken wij
altijd organisatie-overstijgend en in het belang van degene met een hulpvraag.
Zo bouwen we met elkaar een goede ketenzorg op.

2.2

Ixta Noa in en buiten Praktijkhuizen

Ixta Noa is er voor mannen en vrouwen, jongeren en volwassenen die een
psychische stoornis en/of verslaving hebben of hebben gehad. De Praktijkhuizen,
zoals wij onze inloopvoorzieningen en herstelcentra noemen, zijn er ook voor
hulpverleners, familie, vrienden en andere betrokkenen.

“Het Praktijkhuis voelt voor mij altijd als thuiskomen, hoe het ook met me gaat
en waar ik ook sta in mijn proces. Ik kan er altijd terecht.”

De Praktijkhuizen waren in 2019 het gehele jaar geopend. Binnen het
veranderende zorglandschap is onze rol prominenter aan het worden en vinden
mensen Ixta Noa steeds vaker.
Gemeente Harderwijk en Ixta Noa hebben bij ZonMW subsidie gevraagd en
gekregen voor de ontwikkeling van een ontmoetings- en begeleidingsplek voor
herstel. Ixta Noa gaat dit organiseren en levert de service aan de gemeente.
Inmiddels is een opzet gemaakt voor het Praktijkhuis van de gemeente Harderwijk
en begin 2020 zal het Praktijkhuis officieel openen.
Praktijkhuis 2019

Gerealiseerde openingsuren

Enschede
Groningen
Westerkwartier
Leeuwarden
Nijmegen
Zutphen

2419
2954
456
2757
2938
2664
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Steeds meer mensen maken gebruik
van
de
logeermogelijkheden
(respijtfunctie) in de Praktijkhuizen
Nijmegen Groningen en Zutphen.
Iemand
en/of
iemands
sociale
omgeving kan hierdoor even op adem
komen. Hiermee bieden we de
mogelijkheid om escalatie richting
crisiszorg of opname te voorkomen.
Overdag kan iemand deelnemen aan
het programma in het Praktijkhuis om
te werken aan het hervinden van
stabiliteit.

“Ik heb 3 weken gebruik mogen maken van het Respijt, heb me zeer welkom
gevoeld, fijne mensen om me heen en heb daar een stukje rust kunnen vinden
wat ik erg nodig had. Ik ben er nog niet maar mede door Ixta Noa zijn er
stappen gezet in de goede richting. Ik blijf er dan ook graag komen voor een
kopje koffie en een goed gesprek omdat ik me begrepen voel en gewaardeerd.”

De stap naar het ondernemen van zingevende activiteiten, (vrijwilligers)werk of
opleiding na een periode van psychische onbalans of met een (blijvende)
psychische kwetsbaarheid is vaak groot. Mensen kunnen in onze Praktijkhuizen
terecht voor informatie, ondersteuning, het uitwisselen van ervaringen en
begeleiding. Dat doen we met de inzet van onze eigen ervaring.
Ook kunnen mensen voor, tijdens en na afronding van eventuele aanvullende
behandeling datgene wat zij hebben geleerd, begeleid in de praktijk toepassen.
Wanneer een deelnemer vastloopt of terugvalt, zijn wij erbij om dit op te vangen.
Zo mag en kan je ‘vallen en opstaan’ en word je als het ware verleid tot
experimenteren met nieuwe vaardigheden, zonder aan oude niet functionele
patronen of gedrag vast te moeten houden. Hierdoor wordt eigen kracht en eigen
regie vergroot.
We helpen mensen bij het maken van hun eigen keuzen en het aangaan van
sociale contacten, zodat zij de draad van het normale leven weer oppakken. Alles
is gericht op het persoonlijk herstel en de sociaal/maatschappelijke participatie.
Met elke deelnemer maken we na verloop van enige gewenningstijd een
begeleidingsplan. Dit plan wordt gemaakt samen met een ervaringsdeskundige
vrijwilliger die begrijpt hoe moeilijk dit kan zijn. Het werken met een
begeleidingsplan kleurt het karakter van de inloop. Hiermee wordt stilstand
voorkomen en beweging en zingeving georganiseerd. Begeleiding vindt plaats
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gekoppeld aan de in dit plan opgenomen werkdoelen en afspraken. Deelnemers
zijn op die manier altijd ‘in beeld’ bij onze medewerkers.
In 2019 heeft de Ixta Noa vakgroep kwaliteit met het Instituut voor Positieve
Gezondheid (IPH) besproken hoe we het Spinnenwebmodel kunnen inzetten als
instrument voor de begeleidingsvoortgang.
Het
kijken
vanuit
het
brede
perspectief naar gezondheid geeft
deelnemers meer mogelijkheden om
hun eigen herstel te kleuren. Zij
kunnen hieraan werken met de hulp
van anderen en de tools die zij
daarbij denken nodig te hebben. De
ervaringsdeskundigen van Ixta Noa
kunnen hierbij ondersteunen vanuit
hun eigen ervaring.

Activiteiten
Ixta Noa organiseert wekelijks creatieve en/of themabijeenkomsten. Dit zijn
activerende, resocialiserende en ontspannende groepsactiviteiten, zoals samen
boodschappen doen, samen koken, samen eten, huiswerk maken, helend tekenen,
muziek maken, schrijven en wandelen. Maar ook thema-avonden zoals over
autisme, angst en dwang, depressie, seksualiteit, gender- en seksuele geaardheid
en tafelgesprekken zoals over toekomstperspectief, zelfbeeld, stigma en
familiepatronen.
Ook waren er bijeenkomsten om te praten over hooggevoeligheid, psychose,
borderline, eetstoornissen, eenzaamheid, mindfulness en intimiteit. De
bijeenkomsten helpen deelnemers in het emotionele proces en om gemakkelijker
contacten aan te gaan.
Regio 2019

Activiteiten

Enschede / Hengelo
Groningen / Westerkwartier
Leeuwarden
Nijmegen
Zutphen

519
420
459
616
447

We zien een toenemende vraag van deelnemers naar dit soort creatieve en
themabijeenkomsten. Vrijwilligers en deelnemers dragen ideeën aan, bereiden de
activiteiten voor en voeren ze uit. Bovendien zijn de bijeenkomsten ook gewoon
gezellig.
We
hebben
enkele
bijeenkomsten
georganiseerd
met
als
thema
zelfmoordpreventie en trauma & herstel. Ook was er aandacht voor
bewustwording, acceptatie, zelfkennis en zelfinzicht.
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Een aantal bijeenkomsten organiseerden we met samenwerkingspartners. Zoals
het thema werk, studie en inkomen samen met Twomorrow (bureau voor
Arbeidsintegratie en Jobcoaching). Voor veel mensen is de stap naar studie of
werk groot. Daarom zijn Twomorrow en Ixta Noa in 2018 samen met het project
‘Werk op de Kaart’ gestart. Met dit project willen we psychisch kwetsbare mensen
begeleiden naar werk met behulp van een groep en individuele begeleiding (IPS).
We zien een duidelijke verschuiving naar een actieve rol op de arbeidsmarkt van
vrijwilligerswerk onbetaald naar solliciterend. Kern van het succes van de
werkwijze is gebaseerd op een omslag van ‘model denken naar context denken’.

Zelfhulp- en nazorggroepen
De Praktijkhuizen werken naast de inloop ook met zelfhulp- en nazorggroepen. In
deze groepen worden deelnemers meer thematisch en met stappenplannen
begeleid. We werken met thema’s zoals depressie, stemmingen, eetgedrag en
verslaving. Een thema bestaat uit verschillende bijeenkomsten in een cyclus van
acht weken.
In de zelfhulpgroepen werken deelnemers aan inzicht in hun psychische probleem
en gedrag. Ze worden door ervaringsdeskundigen begeleid in het nemen van
stappen om het anders te gaan doen.
Op het thema suïcide rust nog steeds een
taboe. Er heerst angst om het bespreekbaar
te maken. Ook omdat mensen niet weten
wat zij er mee aan moeten of bang zijn dat
ze het erger maken. Ixta Noa verwacht dat
lotgenoten elkaar kunnen helpen door
samen in gesprek te gaan. Daarom zijn we
in Leeuwarden in samenwerking met het
Suïcide Preventie Centrum gestart met een
lotgenotengroep suïcidale gedachten.
De
groep
wordt
begeleid
door
ervaringsdeskundigen die ondersteuning
bieden vanuit de ervaring die ze zelf
hebben opgedaan met het hebben van suïcidale gedachten. Zij hebben
ondervonden dat het vrijuit kunnen praten over die gedachten voor hun veel heeft
betekend. Het feit dat je onbelemmerd over je gedachten kunt praten zonder dat
je ‘bang’ hoeft te zijn voor maatregelen geeft veel ruimte in je hoofd. Het delen
van handvatten om met je gedachten om te gaan met mensen die zelf ook die
gedachten hebben kan erg ondersteunend zijn in je herstelproces.

Ixta Noa verandert jezelf.
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De nazorggroepen bieden steun voor de periode na een therapie of
zelfhulpgroep. Mensen die deelnemen in een nazorggroep hebben al inzicht in
hun psychische probleem en/of verslaving. Onze ervaring is dat deelnemers veel
steun vinden bij elkaar. Als lotgenoten kunnen zij ervaringen delen en veel van
elkaar leren.
Regio 2019

Aantal zelfhulp- en nazorggroepen

Enschede / Hengelo
Groningen / Westerkwartier
Leeuwarden
Nijmegen
Zutphen

1
13
10
3
14

2.3

Ixta Online

Soms kan de stap naar het Praktijkhuis een te hoge drempel vormen. Bijvoorbeeld
omdat de afstand naar het Praktijkhuis te groot is, ‘live’ begeleiding (nog) niet
mogelijk is, of extra aanvulling hierop is gewenst. Daarom biedt Ixta Noa ook
online begeleiding.
Deelnemers ervaren Ixta Online als een prettige en veilige manier om kennis te
maken en begeleiding te krijgen. Zij hebben wekelijks individueel mailcontact met
een vaste begeleider. Het uitwisselen van ervaring staat hierin centraal.
Daarnaast werken zij met het begeleidingsplan en indien gewenst worden
opdrachten in Ixta Online klaargezet.

2.4

Gastlessen en voorlichtingen

Ixta Noa wil het onderwerp ‘psychische problemen en verslaving’ bespreekbaar
maken in de maatschappij. In het kader van preventie en psycho-educatie
verzorgen we gastlessen en voorlichting onder meer op scholen. Zoals over de
gevolgen van eetstoornissen, stemmingsstoornissen/depressie, angststoornissen,
pesten en emoties. Zo besteden we aandacht aan onzekerheid, stigmatisering en
de beperkingen van het leven met een psychisch probleem of verslaving.
Vanuit onze ervaring helpen we mensen om vroegtijdig bij zichzelf of bij anderen
te signaleren dat iemand zich niet goed voelt en dat ondersteuning nodig is.
Daardoor ontstaat er een snellere doorstroom naar de juiste begeleiding en
worden ernstigere problemen voorkomen.

2.5

Ixta in de GGZ

Ixta Noa werkt landelijk samen met GGZ- en verslavingszorgorganisaties om te
ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid. Deze inzet vindt plaats binnen en
rondom de behandeling, zoals het bezoeken van deelnemers, het geven van
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psycho-educatie en ondersteuning in de praktijk. Dit werkt drempelverlagend en
door de inzet van eigen ervaring ontstaat er hoop bij de deelnemer.
GGZ 2019

Inzet aantal uren

De Bascule
GGNet Amarum
Karakter
Mutsaersstichting
Pro Persona
PsyQ
Rintveld

99
421
624
2
58
33
920

2.6

Ixta Opleidingen

Ixta Noa geeft cursussen en opleidingen aan deelnemers/vrijwilligers. Vanuit onze
ruime ervaring en expertise leiden wij mensen op van ‘vrijwilliger’ tot ‘ervaren
vrijwilliger’. Zo’n traject duurt ongeveer twee jaar en bestaat uit drie onderdelen:
training on the job, e-learning en klassikale lessen.
Voordat iemand kan beginnen aan de opleiding loopt hij of zij een periode van
10 dagdelen mee in het Praktijkhuis. Dit wordt gezien als een wederzijdse
kennismaking. Daarbij kijken we of iemand in staat is reflectief de eigen ervaring
te delen en in te zetten en of de nodige competenties aanwezig zijn, zoals het
kunnen werken in een team, assertiviteit, zelfstandigheid en beheersing van
computervaardigheden.
Wanneer deze kennismakingsperiode goed is doorlopen, kan worden gestart met
de e-learning en daarna met de eerste training: ‘Ixta op Start’. Na het succesvol
afronden van deze training is het na onderling overleg mogelijk deel te nemen
aan een of meer van de specialisatie trainingen. We verzorgen ook verdiepende
trainingen die zijn gericht op actuele zaken en problematiek. Bijvoorbeeld het
leren omgaan met personen die mogelijk verward zijn, het leren toepassen van
de Kindcheck en de Meldcode Huiselijk Geweld, of hoe om te gaan met personen
met suïcidale gedachten. De trainingen worden gegeven door een
ervaringsdeskundige medewerker, samen met een hiervoor opgeleide
ervaringsdeskundige vrijwilliger.
De combinatie van het volgen van modules in een online e-learning omgeving,
het volgen van klassikale lessen en het opdoen van veel praktijkervaring in onze
Praktijkhuizen zorgt voor een stevige basis waarop iemand zich kan ontwikkelen
tot professioneel ervaringsdeskundige.
Daarnaast bieden we deelnemers en vrijwilligers WRAP (Wellness Recovery Action
Plan) aan. Dit is een niet-diagnose gebonden zelfhulpinstrument waarin een
deelnemer zijn eigen ‘welbevinden plan’ maakt en dat zo ondersteunt bij het
herstelproces. Deze cursus wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide
medewerkers, zogenaamde WRAP-facilitators.
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Twee mensen van Ixta Noa zijn nog een stap verder gegaan. Zij mogen nu ook
WRAP-facilitators opleiden.
Opleidingen 2019

Aantal deelnemers

Basistraining
Gastsprekerstraining
Groepsbegeleiderstraining
Inlooptraining
Training online begeleiding
Training deskundig
Overige trainingen

59
13
20
30
6
14
102

2.7

Ixta Noa vrijwillig

Deelnemers die al verder zijn in hun behandeling kunnen als vrijwilliger hun
ervaring bij Ixta Noa inzetten. En dat willen en doen steeds meer mensen. Dit
bevordert het eigen herstel en tegelijkertijd worden andere deelnemers door
deze vrijwilligers begeleid en zo ondersteund bij hun herstel.
In 2019 waren in totaal 217 vrijwilligers actief bij Ixta Noa. Voor de één is dit een
goede stabiele vrijwilligersbaan in het Praktijkhuis. Voor de ander is het een
nuttige oefenplek om werkervaring op te doen. En voor weer anderen een goed
voortraject op weg naar een baan. Ixta Noa begeleidt steeds vaker mensen in de
route naar werk. We werken daarin samen met arbeidsintegratieorganisaties in de
regio. Vrijwilligers werken ook mee in de sociale wijkteams en GGZ-organisaties.
Zo inspireren we deelnemers, vrijwilligers en medewerkers tot verandering om
zelf hun balans terug te vinden. Dat dit werkt, ervaren we zelf. En het wordt ook
steeds meer door anderen gezien. De waarde van vrijwilligerswerk voor mensen
zelf en voor de omgeving wordt steeds meer herkend en erkend.
In 2019 mocht Ixta Noa de Roos van Elisabeth in ontvangst nemen. Onze
ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen Karakter Jeugdzorg zijn door
behandelaren van Karakter genomineerd voor deze mooie prijs die is toegekend
door de jury van het Elisabethfonds.

“...Doordat Karakter samenwerkt
met Ixta Noa kan een aantal van
hun patiënten en/of ouders hun
vragen en zorgen kwijt bij
iemand die het perspectief en
de belevingswereld van de
patiënt en familie begrijpt. Dit is
een waardevolle toevoeging
voor de zorg die patiënten
ontvangen en bevordert het
herstelproces.”
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Een ontzettend mooi compliment voor de vrijwilligers die Ixta Noa inzet binnen
Karakter en een grote pluim voor hun inzet en professionele werkwijze.
In 2019 mocht Ixta Noa nog een prijs in ontvangst nemen, namelijk de ‘Meer dan
Handen Vrijwilligersprijs’. De prijs is een initiatief van het ministerie van VWS dat
wordt ondersteund door Vereniging NOV, de VNG, LSA Bewoners en de Vrienden
Loterij. Directeur-bestuurder Gerard de Roos en vrijwilliger Sanne Enderink
hebben de visie en werkwijze van Ixta Noa gepresenteerd.
Met name het eigen ervaringsverhaal van Sanne maakte veel indruk op de jury.
Deze riep Ixta Noa uit tot de landelijke winnaar van de ‘Meer dan Handen
vrijwilligersprijs 2019’. De prijs werd uitgereikt door minister Hugo de Jonge met
mooie en lovende woorden voor onze ervaringsdeskundigen.
“Dit project is een waardevol initiatief voor de maatschappij. Het voorziet in een
grote behoefte. De jury was onder de indruk van de pitch deze middag, deze
heeft echt het verschil gemaakt. Deelnemers zijn vrijwilligers met
mogelijkheden. Dat uitgangspunt is de kracht van deze organisatie. Het geloof
dat eenieder iets kan geven. Door de goede begeleiding levert dit een
prachtige inzet op van ervaringsdeskundigheid.”

16
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2.8

Ixta Noa en haar medewerkers

Op 1 januari 2019 waren 26 medewerkers (17,68 fte) in dienst van Ixta Noa. En op
31 december 2019 waren dat er 27 (18,67 fte).
Ter ondersteuning en begeleiding draagt Ixta Noa zorg voor de ontwikkeling van
medewerkers. Zo organiseerden we ook in 2019 weer een teamweekend. In dit
weekend was er aandacht voor zelfsturing en hoe je dat doet als team. En wat je
ervoor moet doen om samen schapen te drijven.

17

Het werken in decentrale zelfsturende teams heeft overigens continu onze
aandacht. Als teams vragen hebben of hulp nodig hebben, kunnen zij een aan Ixta
Noa verbonden coach inschakelen.
In Enschede en inmiddels ook in Zutphen is Ixta Noa gestart met
werkervaringsplekken. De stap van vrijwilliger naar medewerker blijkt in de
praktijk best groot. Bijvoorbeeld door de verandering in verantwoordelijkheden.
Zo kunnen nu ook vrijwilligers gedurende een half jaar tot een jaar proeven aan
een medewerkersfunctie.

2.9

Ixta Noa werkt samen

Ixta Noa werkt steeds meer samen met organisaties binnen de zorgketen, sociale
wijkteams en arbeidsintegratieorganisaties. We spelen een verbindende rol
binnen de zorgketen en leveren een bijdrage aan persoonlijk herstel. Tijdens de
behandeling ondersteunen we deelnemers om weer terug de maatschappij in te
gaan. Zo proberen we de noodzaak tot intensieve(re) behandeling te voorkomen.
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Ixta Noa werkt samen
Amsterdam
Enschede/
Hengelo

Groningen

Westerkwartier
Leeuwarden

De Bascule
Ambiq - Balanz Centrum voor eetstoornissen - Dimence
Groep-Doppa Zorg - GGZBeraad - Intact Herstel en Zelfhulp
(Enschede - Hengelo) - Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie
(Enschede-Almelo-Zwolle) - Mediant - Mind (voorheen LPGGZ)
- Movisie - RIBW Groep Overijssel (Enschede - Hengelo ) SCOTTwente - SIZTwente - Stichting Woonbegeleiding Jong
Volwassenen (Enschede - Hengelo) - Tactus Verslavingszorg Intact Herstel en Zelfhulp - Trimbos - Wijkracht Hengelo Wijkteams Enschede - Wopit - Zorgbelang Overijssel - J.P. van
den Bent stichting - POH GGZ Twente - Alifa Welzijnswerk Stichting Zebra - MensDoorMens Almelo - Impulz Welzijn
Oldenzaal
Accare Drenthe - ADF-stichting - Alfacollege- Buitenveldert
groep - Bureau Bries-Buurtzorg T-Depressievereniging-Fact
Groningen - GGZ Belangenplatform - Hanzehogeschool Herstelgroep Nederland - Het Schathuis - Horizon begeleiding Humanitas - Inter-Psy - Human Library - Jimmy’s - Lentis - NA
Narcotic Anonymous - Noorderpoortcollege- PsyQ - Sensoor Stichting Herstelproces – Twomorrow-Universitair Centrum
Psychiatrie - VNN - WerkPro - WIJ-Groningen - Zienn Zorggroep Drenthe
Lentis, Fact Westerkwartier
Depressie Vereniging - Fier - FPE (Fries Platform
Ervaringsdeskundigheid) - GGZ Friesland (fact team) Jeugdhulp Friesland - Limor - Narcotics Anonymous - NHL
Stenden Hogeschool - Samen Sterk Zonder Stigma - Sociaal
wijkteam Oud Oost - Sociale wijkteam Centrum Oost Stichting Aanzet - Stichting Angst Dwang en Fobie - Suïcide
Preventie
Centrum
VOL
(Vrijwilligers
Organisatie
Leeuwarden) - ZEBRA Voorlichtingen - Zienn
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Ixta Noa werkt samen
Nijmegen

Utrecht
Zutphen/
Apeldoorn

Amarum - @ Ease - Bindkracht 10 - BuurtzorgT - De Driestroom
- De Kentering - Driekracht - Forte Welzijn - GGNet (Scelta en
Amarum) - Hogeschool Fontys - Hogeschool HAN Hogeschool Saxion - Kalorama - Karakter - MIND - Momentum
- Mutsaers stichting - Nederlandse Academie Eetstoornissen
(NAE) - Pluryn - Pro Persona - RIBW Nijmegen en Rivierenland
- Sociale Wijkteams - Stichting Perspectief - STIP Nijmegen
Welzijnsorganisatie - Trubendorffer - Vrijwilligerscentrale Zelfregiecentrum
Altrecht - Lister (Enik)
Amarum - Dagelijks Bestaan Zutphen - De Bagagedrager GGD Noord- en Oost Gelderland - GGNet - Karakter Kinderen Jeugdpsychiatrie - Karakter Zwolle de Boeg, Perspectief PSDZ Zutphen (Platform Sociaal Domein Zutphen) – Korak
(Herstelcentrum Oost Veluwe). Tactus /InTact - Trimbos Twomorrow - Urtica de Vijfsprong (Therapeutisch centrum en
zorgboerderij) - WeHelpen - Wijkagent - Zorgbelang
Gelderland,
NEZ
(Netwerk
Eenzaamheid
Zutphen)
Vriendendienst Deventer, “Karachtig” Zutphen, Verbindkracht
Zutphen. Centrumgemeente Deventer inzake Respijt.
Ambulante Zorg Oost
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2.10 Kwaliteit

HKZ-certificering
In juli 2019 heeft DEKRA Certification een audit voor de hercertificering
uitgevoerd op het managementsysteem bij Ixta Noa op basis van de HKZ-eisen.
De audit was deze keer wat uitgebreider dan voorgaande jaren. Ixta Noa Arnhem
en de Praktijkhuizen Enschede, Groningen en Leeuwarden werden bezocht. Ook
werden leden van Ixta Mee geïnterviewd. De auditor heeft geen enkele
tekortkoming geconstateerd. Ixta Noa heeft daarmee opnieuw het HKZ-certificaat
behaald.

Meldingen en klachten
Ixta Noa probeert haar werk zo goed mogelijk te doen. We vinden het belangrijk
dat deelnemers, vrijwilligers en medewerkers eventuele klachten met ons
bespreken. Hiervoor hebben we een klachtenreglement voor deelnemers en
vrijwilligers en voor medewerkers.
Een lid van de vakgroep kwaliteit en een lid van Ixta Mee onderzoeken eventuele
klachten, rapporteren hierover en adviseren Ixta Noa over eventueel te nemen
maatregelen. In 2019 hebben we geen officiële klachten gekregen. Wel werden
soms problemen aangekaart, die we konden behandelen en oplossen voordat het
klachten werden.
Ixta Noa registreert en categoriseert alle meldingen per onderwerp en per
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Praktijkhuis. Iedere melding wordt apart besproken en behandeld. Daarnaast
gebruikt Ixta Noa de meldingen om te bezien of de ondersteuning voor
deelnemers als geheel kan worden verbeterd.

Tevredenheid
Ixta Noa laat iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder
medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en ketenpartners. Dit onderzoek heeft in
augustus 2018 plaatsgevonden en zal opnieuw in 2020 worden gedaan. Ieder
Praktijkhuis heeft de verbeterpunten opgenomen in het jaarplan, zodat de teams
zelf kunnen werken aan verbetering.

20
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3 IXTA NOA EN HAAR FINANCIERING
3.1

Wat bepaalt 2019 voor Ixta Noa?

Ixta Noa biedt met relatief weinig kosten zeer veel contact- en
begeleidingsmogelijkheden voor deelnemers. We zien het als een leuke uitdaging
om zinnige en tegelijkertijd zuinige zorg te organiseren. Binnen het sociaal
domein en de WMO zijn er echter opnieuw bezuinigingen. Dat maakt het voor
Ixta Noa moeilijk om een sluitende begroting te realiseren. Om de opgebouwde
diensten en werkwijze in stand te kunnen houden, hebben we ervoor gekozen in
2019 met een beperkt exploitatietekort in onze begroting te werken.

3.2

Omzet

Ixta Noa heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van € 1.675.371 en een negatief
resultaat van € 31.121. Dit verlies wordt opgevangen met het eigen vermogen
van Ixta Noa.
Omzet
GGZ
WMO
Overig
Totaal

3.3

2019

2018

2017

€ 121.008

€ 140.129

€ 151.884

€ 1.509.003
€ 45.360
€ 1.675.371

€ 1.474.237
€ 11.052
€ 1.625.418

€ 1.430.351
€ 11.141
€ 1.593.376

Solvabiliteit en liquiditeitsratio

De ratio’s van Ixta Noa in vergelijking met voorgaande jaren:
2019
Liquiditeitsratio
Solvabiliteit
Cashflow

3.4

4,4
77,02%
€ -60.341

2018

4,9
80,42%
- € 94.138

2017

7,8
88,01%
€ 122.541

Inzet van financiële instrumenten

Ixta Noa heeft 2% van het vermogen als lening uitgegeven aan derden tegen 3,5%
rente.
Verder heeft Ixta Noa in 2019 geen financiële instrumenten ingezet.
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3.5

Wat is de financieringsbehoefte van Ixta Noa?

De financieringsbehoefte voor Ixta Noa is:
-

Fysieke en online omgeving, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Vergoeding voor het organiseren van ontmoetingen voor deelnemers.
Vergoeding voor vrijwilligers en medewerkers voor het bieden van de
begeleiding.
Financiering van de kernorganisatie.
Financiering om de organisatie te innoveren, bijvoorbeeld met
logeermogelijkheden en om vrijwilligers en medewerkers op te leiden.

De ontmoeting vindt plaats op verschillende niveaus: Praktijkhuizen, groepen,
GGZ-instellingen en online. In 2019 is de financieringsbehoefte ingevuld vanuit
WMO, opbrengst dienstverlening GGZ en vergoedingen door andere activiteiten.

3.6

Ixta Noa in haar zekerheid op financiële middelen

Financiering is niet leidend, maar volgend: een van de kenmerken van de visie
van Ixta Noa. Wij zijn ons sterk bewust van onze meerwaarde voor deelnemers,
organisaties en gemeenten. Deze meerwaarde willen we laten zien, laten ervaren.
Dat betekent dat we met enige regelmaat, maar niet structureel, een initiatief
oppakken waarbij de financiering wacht op bevestiging van onze werkwijze. Zoals
bij de investering voor de nieuwe Ixta Opleidingen en de nieuwe hulpverlening
bij werk en studie. Een aanpak die bijdraagt aan de herkenning en erkenning van
vrijwilligers en die vertrouwen geeft in hun eigenwaarde. (Potentiële) deelnemers
zijn namelijk welkom en worden gezien!
De keerzijde van deze aanpak is dat er minder financiële zekerheid is voor de
organisatie wat gezien kan worden als een mogelijk risico voor de bedrijfsvoering.
Ixta Noa zet zich in alles in om continuïteit van financiering te behouden. Dit doen
we door intensief in gesprek te gaan en te blijven met (mogelijke) partners en
financiers. We geven zicht op onze werkwijze en tonen aan wat het effect is.
Belangrijk is dat de continuïteit van Ixta Noa niet ten koste gaat van de
maatschappelijke waarde en dat Ixta Noa zich daarmee doorlopend de reflectieve vraag moet blijven stellen: Helpen wij mensen binnen de samenleving op de
juiste manier, zowel bij het formuleren van de hulpvraag, als in de juiste
benadering, als in de herstelbeweging die mensen binnen Ixta Noa maken?
De grootste financiële onzekerheden zien we voor 2020 bij gemeenten. Door de
bezuinigingen op de WMO-gelden zullen gemeenten in 2020 hun beleid, keuze
voor de zorg en financieringsbedragen aanpassen. Na de maatregelen die we de
afgelopen jaren hebben getroffen is er geen speelruimte meer voor verdere
bezuinigingen en moeten we andere manieren zoeken om inkomsten te
genereren. Door een hoge mate van externe oriëntatie, veel samenwerken en
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goed oog houden op ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als qua beleid, zijn we
een bijdrage in de oplossing en proberen we verdere bezuinigingen te
voorkomen.
De druk op bezuinigingen bij GGZ-instellingen blijft leiden tot financiële
onzekerheden. Daardoor bestaat het risico dat er wordt gekozen voor behoud van
eigen zorg in plaats van uitbreiding in de toegevoegde waarde van
ervaringsdeskundigheid. We trachten deze risico’s te beperken door nauw contact
te onderhouden met GGZ-instellingen.

3.7

Ixta Noa in haar betrouwbaarheid van financiële verslaglegging

Ixta Noa staat er voor dat informatie die is weergegeven in dit jaarverslag
eigenzinnig, zelfbewust en onbevangen is. Eigenzinnig is de weergave van de
werkelijkheid in onze manier van werken. Ixta Noa doet het op haar manier en
wijkt daarmee af van de gangbare werkwijze van verschillende zorginstellingen.
Het leidt tot aandacht van deelnemers, vrijwilligers, relaties en financiers.
Zelfbewust zijn we door in de spiegel te durven kijken en door anderen mee te
laten kijken. We kijken met een open blik naar onszelf en naar onze omgeving.
Onbevangen: We zijn realistisch. Door de werkelijkheid niet anders voor te doen
dan Ixta Noa deze ervaart, door het gesprek aan te gaan en te luisteren.
In de betrouwbaarheid van financiële verslaglegging laten we ons ondersteunen
door Flynth Audit B.V.

3.8

Ixta Noa en wet- en regelgeving

Bij het toezicht op de gezondheidszorg controleert de inspectie of Ixta Noa zich
houdt aan de wetten die voor haar gelden. De wetten waarop de inspectie van
gezondheidszorg toezicht houdt, vallen uiteen in twee soorten:
-

Wetten met expliciet en gedetailleerd geformuleerde regels.
Wetten met algemeen en open geformuleerde normen.

Ixta Noa voldoet aan de wettelijke eisen gesteld door de inspectie.
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4 IXTA NOA EN HAAR
GEDRAGSCODES
4.1

Ixta Noa en haar vrijwillige gedragscodes

Vrijwilligers, medewerkers, personeel niet in loondienst, adviseurs en leden van
de raad van toezicht zijn gehouden aan de 10 waardige punten van Ixta Noa en
aan onze gedragscode. Deze twee documenten ontvangt iedereen en worden bij
de start van de begeleiding of bij de start van zijn of haar werkzaamheden voor
Ixta Noa ondertekend.
De 10 waardige punten van Ixta Noa zijn gebaseerd op de kernwaarden
eigenzinnig, zelfbewust en onbevangen. Gedrag dat in strijd is met deze waarden
wordt binnen Ixta Noa niet geaccepteerd.

4.2

Ixta Noa en haar verplichte gedragscodes

Iedereen is verplicht om zich te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
Deelnemers en vrijwilligers ondertekenen naast de 10 waardige punten ook het
informed consent. Dit informed consent betreft het verlenen van toestemming
voor begeleiding, nadat zij geïnformeerd zijn over de alternatieven, risico’s,
prognose en eventuele kosten.

4.3

Ixta Noa en haar controle op gedrag

In resultaten, gedrag en omgang met elkaar zijn de verplichte en vrijwillige
gedragscodes bepalend in de mogelijkheden en de onmogelijkheden van
ontmoeting, begeleiding, ondersteuning, organisatie en besturing van de
organisatie. Het niet naleven van deze gedragscodes heeft consequenties. In het
uiterste geval betekent dit de beëindiging van werkzaamheden bij Ixta Noa of
begeleiding door Ixta Noa.

Ixta Noa verandert jezelf.

24

ixtanoa.nl

5 TOEZICHT EN
MEDEZEGGENSCHAP
5.1

Raad van toezicht

De raad van toezicht en directie hebben in 2019 vijf keer samen overleg gehad,
onder meer over:
-

Jaarplan 2019, voortgangsrapportages, directiebeoordeling,
kwartaalrapportages en begroting 2020.
Jaarverslag over 2018, jaarrekening en accountantsverslag.
Strategiesessie, ontwikkelingen in Praktijkhuizen en nieuwe
dienstverlening.
Rooster van aan- en aftreden van de raad van toezicht.

Daarnaast hebben de leden van de raad van toezicht de Praktijkhuizen bezocht
en in december een gezamenlijk overleg gevoerd met Ixta MEE, de
medezeggenschap van Ixta Noa.
Op basis van het rooster van aan- en aftreden zijn in 2019 twee leden van de raad
van toezicht afgetreden. De heer K.P. van Kasteren was lid van de raad tot 1 april
2019 en de heer D.P. Dekker was voorzitter van de raad tot 15 mei 2019. Ixta Noa
dankt hen voor hun jarenlange inzet en constructieve feedback.
In 2019 zijn drie leden toegetreden tot de raad van toezicht. Er heeft een
openbare wervingsprocedure plaatsgevonden, waarbij Ixta MEE inspraak had. Bij
de kandidaten was er een voorkeur voor mensen met eigen ervaring.
De heer A.A.N. van Walstijn, de heer K.J.M. Jacobs en de heer D.W. Colon zijn
op 1 maart 2019 benoemd als lid van de raad. In de bijeenkomst van de raad van
toezicht op 15 mei 2019 is besloten dat de heer A.AN. Van Walstijn de nieuwe
voorzitter van de raad is.
De bezoldiging van de raad van toezicht past binnen de normering van de NVTZ
voor toezichthouders. De bezoldiging van de directie past binnen de
beloningscode van bestuurders in de zorg.

Ixta Noa verandert jezelf.
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Raad van toezicht

Werkbetrekking en nevenfuncties

De heer D.P. Dekker
(voorzitter tot 15 mei)

Partner bij Wielinq
Voorzitter RvC De Woningraat, Oudewater
Penningmeester van de Vrijwilligerscentrale Utrecht
Directeur A. Dekker Beheer (stamrecht bv. familie
Leeuwarden)
Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost
Lid DB Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken.
Transformatie-, project- en interimmanager nonprofit en sociaal domein
Voorzitter Oranje Comité Gouda
Auditcommissie Stichting Non-Foodbank Gouda e.o.
RvT stichting zorggroep Florence, Den Haag
Voorzitter bestuur stichting Mobiel Lorenz, Haarlem
Voorzitter raad van toezicht De Gelderhorst, Ede
Voorzitter bestuur stichting Kinderen uit de Knel,
Haarlem
Voorzitter bestuur stichting Herstelacademie
Haarlem en Meer, in Haarlem
Algemeen Directeur bij Ferm Werk
Voorzitter raad van toezicht van Ons Tweede Thuis
(OTT)
Vice voorzitter van de raad van toezicht van
Stichting Onderwijs Primair
Voorzitter Raad van Commissarissen van Regiozorg
Holding
Belangenbehartiging Caleidoscoop, landelijke
vereniging voor mensen met een dissociatieve
stoornis
Docent bij de trauma academie van CELEVT
(Centrum late effecten vroegkinderlijk trauma)
Kerngroep lid Stichting Revief (lotgenotencontact
voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn)
Expertcommissie Kwaliteit van Zorg, MIND, landelijk
platform
Manager Operational & Financial Controlling BNP
Paribas
Voorzitter RvT IBASS.
Lid RvT CJG Barneveld.
Lid RvC Vryleve.
Lid Bestuur Woonbond.
Lid RvT K-Vriendelijk.
Eigenaar koenjacobs.nu
Eigenaar Piknik Wijk BV
Bestuurder Spring Foundation

De heer A.A.N. van
Walstijn (voorzitter)
De heer K.P. van Kasteren
(lid tot 1 april )

Mevrouw I.C. ter Haar
(lid)

De heer mr. B.F. Drost
(lid)

Mevrouw S.U.M. Terpstra
(lid)

De heer D.W. Colon (lid)

De heer K.J.M. Jacobs
(lid)

Ixta Noa verandert jezelf.
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5.2

Medezeggenschap

De gemeenschappelijke belangen van deelnemers en vrijwilligers worden
behartigd door Ixta Mee, de deelnemers-/vrijwilligersraad. Ixta Mee praat namens
de deelnemer mee over (beleids)zaken bij Ixta Noa en geeft advies.
Ixta Mee heeft in 2019 zes keer overlegd. De belangrijkste onderwerpen die zijn
besproken:
-

Samenwerking en in balans werken in teams Praktijkhuizen.
De ondersteuningsbehoefte van deelnemers wordt steeds complexer en wat
betekent dit voor medewerkers en vrijwilligers?
Dienstverlening: thema-avonden, zelfhulp- en nazorggroepen, opleidingen en
begeleidingsgesprekken in de Praktijkhuizen.
Werving van vrijwilligers en van deelnemers.
Interviews voor de externe audit.
Advies voor aanpassing rookbeleid.
Seksuele intimidatie en ongepast gedrag.
PR en werving en selectie leden Ixta Mee.
Betrokken bij aanstelling nieuwe leden raad van toezicht.

De leden van Ixta Mee en de directeur-bestuurder hadden medio 2019 samen
overleg. Ook was er eind 2019 een gezamenlijk overleg met de leden van Ixta
Mee, de directeur-bestuurder en de raad van toezicht.
Vanwege de omvang van Ixta Noa is er geen apart medewerkers
medezeggenschapsorgaan. Inspraak vindt plaats via diverse team- en
beleidsdagen.

Ixta Noa verandert jezelf.
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6 IXTA NOA ONTWIKKELT
6.1 Ruimte voor ontwikkeling
Ixta Noa vindt het belangrijk dat er ruimte is voor medewerkers om zich verder te
ontwikkelen, als individu en als groep.
In 2019 richtte onze ontwikkeling zich op het IPH Spinnenwebmodel. De vraag
was hoe we dit model kunnen inzetten als begeleidingsinstrument. Dat gaf ons
ruimte om te experimenteren en vanuit het brede perspectief naar gezondheid te
kijken. Te ontdekken hoe het deelnemers meer mogelijkheden kan geven om hun
eigen herstel te kleuren. Hoe zij hieraan kunnen werken met de hulp van anderen
en de tools die zij daarbij denken nodig te hebben. Met onze ervaring kunnen wij
hierbij ondersteunen.
Ook hebben medewerkers trainingen gehad op het gebied van BHV, Arbo en
veiligheid.

6.2

Stagiairs

Studenten willen graag hun stage bij Ixta
Noa
lopen
vanuit
hun
eigen
ervaringsdeskundigheid en opleiding. Zij
krijgen begeleiding in een beschermde
omgeving en het bevordert hun eigen
herstel.
Ixta
Noa
voelt
het
als
haar
verantwoordelijkheid om hieraan bij te
dragen. Daarom biedt Ixta Noa mbo- en hbostudenten een plek voor hun meeloopstage,
afstudeerstage of afstudeertraject. Ixta Noa
is erkend als leerbedrijf.

Regio 2019

Aantal stagiairs

Enschede / Hengelo
Groningen / Westerkwartier
Leeuwarden
Nijmegen
Zutphen / Apeldoorn

1
13
3
3
6

Ixta Noa verandert jezelf.
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In 2019 hebben we 26 studenten verwelkomd vanuit verschillende instellingen en
opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Opleidingen zoals Ervaringsdeskundigheid
in de Zorg (EdZ), Social Work, Helpende Zorg en Welzijn, Toegepaste Psychologie
en Maatschappelijke Zorg Begeleider Specifieke doelgroepen.
De afstudeeropdrachten gingen onder meer over:
-

IPH-instrument: zien we verschil bij gemiddeld en ervaren vrijwilligers?
De werkzaamheid van ervaringsdeskundigheid.
Tevredenheidsonderzoek.
De kracht van psychische kwetsbaarheid, positieve gezondheid onder
ervaringsdeskundigen bij Ixta Noa.

De informatie die studenten delen met Ixta Noa is voor ons waardevol. Contact
houden met wat er speelt binnen onze doelgroep(en) en informatie, die een
bijdrage kan leveren aan innovatieve projecten, omarmen wij van harte.

29
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7 IXTA NOA IN DE TOEKOMST
De verbeteringen en vernieuwingen die Ixta Noa de afgelopen jaren heeft ingezet
blijken te werken. Zoals de logeermogelijkheden, Ixta voor werk en studie en Ixta
Opleidingen. Deze innovatieve activiteiten willen we verder verstevigen en
verankeren binnen Ixta Noa, zodat al het goede ook blijft bestaan.
Zo gaan we in 2020 verder met de invoering van het Spinnenwebmodel van het
Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH) als instrument voor de begeleiding. In
2020 worden vrijwilligers en medewerkers bij Ixta Noa opgeleid in de
achterliggende methodiek om het instrument optimaal te hanteren.
Met dit Spinnenwebmodel kunnen we nog beter bijdragen aan positieve
gezondheid en herstel in het functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving.
Samen met de deelnemer en met inzet van ervaringsdeskundigheid kijken we hoe
hij of zij de balans kan (terug) vinden en hoe het sociale systeem rondom de
deelnemer weer kan worden geactiveerd.
Ook werken we verder aan het Praktijkhuis in de gemeente Harderwijk. In 2019
hebben we al mooie stappen gezet en we verwachten begin 2020 het Praktijkhuis
officieel te kunnen openen. Dan kunnen we ook in Harderwijk en omgeving
deelnemers ontvangen en hen vanuit ervaring begeleiden naar eigen herstel.
Vanwege bezuinigingen op de WMO-gelden zal ook het jaar 2020 op financieel
gebied een uitdaging worden. Door een hoge mate van externe oriëntatie,
intensief samenwerken en goed oog houden op ontwikkelingen dragen we bij aan
de oplossing en proberen we verdere bezuinigingen te voorkomen. Zo verwacht
Ixta Noa te kunnen blijven bijdragen aan positieve gezondheid en herstel bij
mensen.

Ixta Noa
Parkstraat 31
6828 JC Arnhem
www.ixtanoa.nl
088 498 26 62
info@ixtanoa.nl
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