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Het Praktijkhuis is een plek waar je jezelf mag zijn. Je mag komen voor een gesprek, 

kop koffie of een spelletje. Ook bieden wij trainingen aan als gericht op herstel. We 

voeren tafelgesprekken over verschillende onderwerpen. Onderwerpen die jou aan-

gaan of jou raken. Ook organiseren  wij themabijeenkomsten, zelfhulp en nazorg 

groepen. 

Alles wat wij doen, doen wij vanuit ervaringsdeskundigheid. Er is altijd een ervarings-

deskundige aanwezig om jou verder te helpen in jouw herstel. Wij willen het beste van 

jou naar boven halen, en kijken naar jou als persoon. Waar liggen je mogelijkheden, en 

hoe kunnen we werken aan ‘van klacht naar kracht’. Dit doen wij door te werken met 

haalbare doelen waarbij je wordt ondersteund door ervaringsdeskundige vrijwilligers, 

immers weten zij als geen ander hoe het is om in een vergelijkbare situatie gezeten te 

hebben. 

Er vanuit gaande dat iedereen van waarde is werken we ook graag met het principe dat 

iedereen iets kan halen maar ook iets kan brengen. Hoe klein of groots ook. Nu of 

straks.. 
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Opening 11 mei 2020 

Nadat alle voorbereidingen getroffen waren om Het Praktijkhuis in Harderwijk vorm te 

geven wilden wij dit heugelijke feit het met een feestelijke opening vieren. Helaas kan 

dat nu niet doorgaan op de manier waarop we in eerste instantie bedacht hadden. 

Maar de opening helemaal aan ons voorbij laten gaan kunnen we ook niet. Daarom 

zullen we 11 mei 2020 nog steeds als een feestelijke dag gaan zien, waarbij  

Het Praktijkhuis op een andere maar nog steeds feestelijke manier geopend zal  

worden.  

Als abonnee van deze nieuwsbrief ontvangt u op 11 mei een mail, met een link die u op 

uw eigen moment kunt openen om de ‘opening’ bij te wonen.  

Wat is Het Praktijkhuis? 
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Kop voor art ik el op  b innenpagina 

Het ontstaan van Het Praktijkhuis 

Drie jaar geleden is vanuit de gemeente Harderwijk het initiatief gekomen om  

ervaringsdeskundigen in de regio samen te brengen. Dit vanuit de vraag wat de  

gemeenten en de ervaringsdeskundigen voor elkaar zouden kunnen betekenen. De 

eerste bijeenkomst was de start van wat nu het Praktijkhuis is.  

In de eerste bijeenkomsten is er vooral gekeken naar wat de wensen waren van de  

betrokken ervaringsdeskundigen, los van de organisaties en instellingen waar zij aan  

verbonden waren. Het resultaat was een gezamenlijk voornemen om onze krachten te 

bundelen in een platform met als doel het bevorderen van ervaringsdeskundigheid 

enerzijds en anderzijds het opstarten van een initiatief ter ondersteuning van de inwo-

ners van de gemeenten op de Noord- Veluwe. Hierin werd besloten om de gemeente 

Harderwijk als uitgangspunt te gebruiken. 

De samenwerking resulteerde in het project Praktijkhuis, een vrijplaats waar inwoners 

met een kwetsbaarheid terecht kunnen voor ondersteuning vanuit ervaringsdeskundig-

heid. De gemeente Harderwijk diende namens het samenwerkingsverband een  

aanvraag in bij ZonMw om dit project op te starten. Begin 2019 honoreerde ZonMw de 

aanvraag en werd er gestart met de voorbereidingen. 

In dat jaar is er flink aan het netwerk gewerkt, terwijl het platform zich tegelijkertijd 

bezig hield met het uitwerken van het plan. De vragen hoe het er uit moest zien en wat 

er dan allemaal geregeld moest worden waren de hoofdbestanddelen van de  

gesprekken en bijeenkomsten. Door het betrekken van Ixta Noa werd het al makkelij-

ker. Ixta Noa heeft de nodige ervaring met het opstarten en voortzetten van initiatie-

ven zoals het Praktijkhuis. Na een bezoek aan een vestiging van Ixta Noa (Zutphen) met 

een  

afvaardiging van het platform en de gemeente (inclusief de Wethouder) is er besloten 

om Ixta Noa als uitvoerende partij in de arm te nemen. 

In de loop van 2019 werd het steeds duidelijker dat het vinden van een geschikte loca-

tie nog niet zo eenvoudig was. Er werden locaties bezocht, gekozen en vervolgens we-

gens omstandigheden weer afgewezen. In de zomer van 2019 kwam er een locatie in 

beeld die aan de meeste voorwaarden voldeed. Het Talenthouse in Harderwijk had een 

verdieping over waar we misschien wel terecht konden. Na de zomervakantie werd 

hier de verbouwing opgestart.  

Inmiddels is het 2020 en is het Praktijkhuis zo goed als klaar om open te gaan. De  

datum was vastgesteld en iedereen wachtte vol  

ongeduld  totdat het zover was. En toen kwam corona.  

Koos de Boed 

Projectleider Het Praktijkhuis 

“een vrijplaats 

waar inwoners 

met een 

kwetsbaarheid 

terecht kunnen 

voor 

ondersteuning 

vanuit ervarings

-deskundigheid” 
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Mijn naam is Janet Klaverdijk. Ik ben ervaringsdeskundige en Praktijkhuis medewerker 
van Praktijkhuis Harderwijk. Samen met mijn collega Helma willen we van het Praktijk-
huis Harderwijk een veilige, fijne en mooie plek maken waar je kan en mag werken aan 
herstel. 

Mijn ervaringskennis ligt op het gebied van verslaving, ADHD, PTSS en ik ben bekend 
met psychose en depressie. Gelukkig gaat het de laatste jaren erg goed met mij en ben 
ik nu ruim zeven jaar psychose en depressie vrij. Natuurlijk heb ik ook nog steeds 
‘mindere’ dagen, maar daar heeft ieder mens last van denk ik. 

Het inzetten van mijn ervaringskennis vindt ik heel belangrijk. Ik weet hoe alleen en 
onbegrepen ik mij heb gevoeld in mijn processen naar herstel. Omdat ik een ervarings-
deskundige hierin erg heb gemist, wil ik mijn ervaringen delen met anderen, om zo een 
mooie weg naar herstel in te kunnen slaan. Ik geloof in mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden. 

Helma en ik hopen je persoonlijk te mogen ontmoeten in het Praktijkhuis Harderwijk! 

Vriendelijke groet, 
Janet Klaverdijk 

Voorstellen medewerkers Het Praktijkhuis: Janet Klaverdijk  

Voorstellen medewerkers Het Praktijkhuis: Helma van den Hoek  

Ik ben Helma van den Hoek en mag mij sinds kort medewerker Praktijkhuis noemen.  

In mijn stageperiode van de opleiding tot ervaringsdeskundige ben ik voor het eerst 
aangeschoven bij een overleg over wat nu Het Praktijkhuis is. Veel was nog onduidelijk, 
Maar wat mij tijdens dat eerste overleg al heel snel wel duidelijk werd is dat iedereen 
die deelneemt aan het platform ervaringsdeskundigen heel welwillend is. Welwillend 
om iets te helpen ontstaan voor elke burger van de Noord-Veluwe.  

Want wat had ik in de periode dat mijn leven door diverse gebeurtenissen behoorlijk 
ontwricht was graag naar een Praktijkhuis gegaan. Waar ik kon zijn wie ik was op dat 
moment, waar ik welkom zou zijn, en gehoord. Waar men meedenkt maar niet voor 
mij denkt en waar ik er achter kon komen dat ik niet de enige was. Wat had ik destijds 
graag de erkenning en herkenning gevonden in een medemens, de hoop gezien in ie-
mand die iets soortgelijks had meegemaakt en dat het goed kon komen op mijn meest 
donkere dagen. En wat ben ik blij dat ik hier nu gewoon zelf een onderdeel van kan en 
mag zijn. 

Wat het werken met mensen mij biedt is dat ik bezig blijf met mijn eigen herstel, een in 
mijn optiek nooit afgerond proces, en dat houdt mij ook met beide benen op de grond 
en laat mij beseffen. ‘Ja ik ben een mens, ik mag leven, ik mag leren en bovenal, ik hoef 
dat niet alleen te doen’. 

Ik zie je graag bij het Praktijkhuis! 
Helma 

“Janet en Helma, 

de gezichten van 

het Praktijkhuis 

Harderwijk. 

Ieder een eigen 

verhaal maar 

samen sterk 

voor de mens in 

herstel” 
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Wat is er nou leuker dan met een aantal bevlogen enthousiastelingen te pionieren 
rondom het realiseren van een gezamenlijke droom? 

Zo heb ik het traject van de opstart van het nieuwe Praktijkhuis in Harderwijk  
ervaren. Natuurlijk waren er soms meningsverschillen, was het soms zoeken, gaf  
realiteitsbesef beperkingen. Maar de droom bleef de richting bepalen! Gedeelde 
waarden ieder vanuit zijn rol, gemeente, (zorg- en welzijn) organisaties,  
subsidieverstrekkers, ervaringswerkers.   

Ik vind het erg leuk om vanuit Ixta Noa met onze  
ervaring bij te kunnen dragen en een context en 
platform voor het Praktijkhuis te kunnen bieden. Ik ben 
trots op hoe voor de officiële opening het Praktijkhuis 
Harderwijk al leeft. Vooral trots op iedereen die er zijn/
haar nek voor heeft uitgestoken en met wie we zo sa-
men een plek hebben gerealiseerd waarin iedereen er 
toe doet, iedereen meedoet en iedereen vanuit zijn of 
haar rol een bijdrage levert aan zingeving en herstel. 

Gerard de Roos 
Directeur - Bestuurder Ixta Noa 

Ixta Noa, de motor achter Het Praktijkhuis 

Gerard de Roos over Het Praktijkhuis Harderwijk 

Ixta Noa wil een omgeving creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te  
inspireren tot eigen verandering door het delen van hun ervaringen. Zodat ieder 
mens kan zijn wie hij of zij is. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij  
anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. 
Vanuit onze ervaring helpen wij mensen hun balans terug te vinden. 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. 

Ixta Noa wil zich de komende jaren nog sterker positioneren als een facilitator met 
ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise om anderen te inspireren tot  
verandering. We willen daarmee een bijdrage leveren aan gezondheid en herstel bij 
mensen. Ixta Noa richt zich hierbij 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 persoonlijk 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.” 
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Zoals al even in het artikel over het ontstaan van Het praktijkhuis werd genoemd was het 

vinden van een geschikte locatie nog niet zo makkelijk. Elke locatie had wel voor– en  

nadelen, zoals dat eigenlijk altijd wel zo is. Maar met de huidige locatie denken wij dat  we 

aan de meeste wensen kunnen voldoen.  

Ondanks dat het op de bovenste etage is, is het een ruime ruimte met een uitkijk over de 

wijde omgeving. Qua inrichting is er voor gekozen om zoveel mogelijk een huiselijke sfeer 

te creëren. En ondanks dat de inrichting nu nog niet helemaal compleet is wordt daar wel 

verder naar toe gewerkt door bijvoorbeeld te werken met natuurlijke materialen en  

planten. En ondanks dat er een kantoor is voor de medewerkers, is het ‘hart’ van  

Het Praktijkhuis een ‘huis’ waar de deelnemers zich hopelijk thuis voelen en graag nog 

eens komen. Hieronder een kleine sfeerimpressie.  

De locatie  

“Het Praktijkhuis, 

een huis waar je 

je hopelijk thuis 

voelt, waar je 

graag komt en 

waar werken aan 

je herstel 

ondersteund 

wordt door de 

omgeving” 

Deelnemer bij Het Praktijkhuis worden? 

Normaal gesproken zouden we je verwelkomen in Het Praktijkhuis, op eigen gelegenheid 
of na het maken van een afspraak. Je kunt de eerste stap alleen zetten of samen met een 
naaste. Je zou binnen mogen komen, voor een kop koffie, een goed gesprek of behoefte 
aan steun. Je zou dan kunnen deelnemen aan een activiteit of mee-eten met onze geza-
menlijke lunch. Onze begeleiders zijn ervaringsdeskundig en weten hoe het is om  
deelnemer te zijn. 

Klinkt goed toch? Maar nu  is dat helaas nog niet mogelijk. Wij werken er hard aan, om 
zodra het weer kan, open te kunnen met de eventueel dan geldende richtlijnen.  

Maar tot die tijd zitten wij niet stil, wij organiseren verschillende activiteiten en contact-
momenten die wij online of telefonisch doen, zie hiervoor de laatste pagina. 

Heb je behoefte aan contact? Wil je nu of straks deelnemen als Het Praktijkhuis open 
gaat? Meld je aan op de website van Ixta Noa, je aanmelding komt dan automatisch bij 
ons terecht en dan nemen wij contact met je op. 

 

https://www.ixtanoa.nl/vrijwilligers/aanmelden-bij-ixta-noa/
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Social Media 

Het Praktijkhuis is ook actief op de diverse social media kanalen. Waar wij regelmatig 

(ervarings)verhalen,  inspirerende vragen/teksten, activiteiten en andere relevante 

zaken delen. Wij zijn te vinden op: 

facebook.com/praktijkhuisharderwijk 

instagram.com/praktijkhuisharderwijk 

@hetpraktijkhuis 

linkedin.com/company/het-praktijkhuis-harderwijk 

Tot de maatregelen versoepelen en wij nog niet fysiek open kunnen werken we veel-

al online. Wees welkom om digitaal aan te schuiven bij de: 

- Online Koffie (11.00 tot 12.00 uur) 

 - op maandag: Hoe was je weekend, en hoe ga je de week in? 

 - op woensdag: Een eigenwijs spel online 

 - op vrijdag: themagesprek met wisselende thema’s 

- Individuele gesprekken 

 Mocht je behoefte hebben aan contact, loop je ergens tegenaan, of wil je 

 gewoon even praten, neem contact op via harderwijk@ixtanoa.nl 

- Crisiskaart / Hulpkaart 

 Wil je een crisiskaart of een hulpkaart die je kan ondersteunen op het  

 moment dat je er zelf even geen woorden meer aan kan geven? Ook hier 

 kunnen we bij helpen. 

Straks organiseren we onder andere:  

 Zelfhulp– en nazorggroepen, tafelgesprekken, trainingen (WRAP,  

 Eigen Regie en Herstel, creatieve activiteiten, lunches, spelletjes middag 

 wandelen. 

Het Praktijkhuis | Harderwijk 

Johanitterlaan 10 
3841 DT  Harderwijk 
www.praktijkhuisharderwijk.nl 
harderwijk@ixtanoa.nl 
 

Het Praktijkhuis | Harderwijk 

     Een onderdeel van:                In samenwerking met:        Mede mogelijk gemaakt door: 

   Platform  
     Ervaringsdeskundigen 

  Ixta Noa verandert jezelf        Noord - Veluwe 
         www.ixtanoa.nl 

De activiteiten in Het Praktijkhuis, nu en straks 


