
Werkconferentie ‘Wie durft’; zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio’ 

 

Deelsessie Op naar een duurzame financiering: ontwikkeling bij de 

Stadskamer en Ixta Noa. 

Everdien Boesveld, De Stadskamer; Gerard de Roos, Ixta Noa. 

Ixta Noa 

Ixta Noa betekent Ik sta nieuw en werkt met ervaringsdeskundigen aan herstel van mensen die een 

“psychisch avontuur” hebben meegemaakt. Het is ontstaan uit Ziezo, een zelfhulpproject 

eetstoornissen dat startte in 1995 en waaruit in 2003 het eerste praktijkhuis in Zutphen ontstond. 

Vanaf 2012 is Ixta Noa hieruit voortgekomen en dat richt zich nu op iedereen die aan herstel wil 

werken ongeacht diagnose. Ervaringskennis is de spil waar de organisatie om draait. Behalve het 

eerste huis in Zutphen zijn er nu praktijkhuizen in Enschede, Nijmegen, Groningen en Leeuwarden. 

Behalve herstel zijn (h)erkenning, zingeving en halen én brengen belangrijke begrippen. Bij Ixta Noa 

werken ervaringsdeskundige medewerkers met je aan een begeleidingsplan. Er is ruimte om door te 

groeien van deelnemer naar vrijwilliger naar medewerker. Als het een periode minder goed met je 

gaat kun je ook weer even gewoon deelnemer zijn. Het is vallen en opstaan. 

Budgetten onder druk 

Inmiddels heeft Ixta Noa zijn belang bewezen als schakel in de keten van ggz; huisarts/POH-ggz; 

gemeente/sociaal wijkteam etc. Ook is er inmiddels een logeerfunctie gerealiseerd. De vrijwilligers 

van Ixta Noa, die elke dag hun kwetsbaarheid inzetten, werden dit jaar beloond met de Meer dan 

handen vrijwilligersprijs: https://www.ixtanoa.nl/nieuws/ixta-noa-wint-meer-dan-handen-

vrijwilligersprijs/ . Erkenning is er dus volop. Zo vindt een Enschedese wethouder dat Ixta Noa werkt 

zoals de gemeente de toekomst zou willen. Maar financieel zijn er zorgen, waarbij de eerste slag 

kwam met de korting in de overgang naar de gemeente in 2015. Inmiddels zijn de 

bezoekersaantallen in twee jaar met 50% gestegen maar is het budget gelijk gebleven. Als er nu een 

gemeente afhaakt of budget gaat korten kan de organisatie zo’n klap niet meer aan. 

De Stadskamer   

In de Achterhoek is de Stadskamer in Doetinchem en zijn Dorpskamers in een aantal kleinere kernen. 

In een vijftal jaren heeft de Stadskamer zich over dit deel van Gelderland verspreid. Het is een 

voorliggende voorziening (geen indicatie nodig) met als kernwaarden eigenaarschap, eigenheid, 

gezamenlijkheid, groei en ontwikkeling zonder druk: https://www.stadskamer.com/dtc/organisatie/ 

“We doen het voor de blije lach”. Vanuit de Stads- en Dorpskamers kunnen deelnemers allerlei 

initiatieven ontplooien, waaruit bijvoorbeeld een klusteam, zwerfafvalbrigade, kookclub en walking 

football bij een plaatselijke voetbalclub zijn ontstaan.  Door middel van een interessegesprek worden 

deelnemers op gang gebracht.  Naast de Stadskamer is er de Zorgkamer voor begeleiding bij 

dagbesteding, wel met indicatie.  

Voorliggende voorziening 

Wat Everdien betreft is er visie en lef nodig om het een plek te geven in het sociale domein. Ze wil 

nog veel meer voorliggend maken. Zelfregie is belangrijk. Nu lopen de keuzes van inkopers nog veel 

langs klassieke lijnen, persoonsgebonden en op indicatie. Met voorliggende algemene voorzieningen 

kun je juist preventief de keten onderbouwen.  

Kwaliteit en resultaten 
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Zowel Ixta Noa als De Stadskamer hebben als organisatie een kwaliteitscertificaat. Resultaten 

worden niet onder druk behaald maar met het geven van vertrouwen, gelijkwaardigheid en de tijd 

zijn werk laten doen. Soms lijken het kleine dingen, zoals na zoveel maanden weer fris ruiken en 

sociaal acceptabel zijn of juist iets groots zoals weer meedoen aan een werktraject.  

Een deelnemer aan de deelsessie oppert dat het meer helderheid zou scheppen als organisaties 

dezelfde benaming zouden gebruiken. Dan liever gge (geestelijke gezondheidseducatie) dan 

“praktijkhuis” of “herstelacademie”. 

 

  

 

 

 


