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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 gericht op herstel. We voeren 

tafelgesprekken over verschillende onderwerpen. Onderwerpen die jou aangaan 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 

en/of medewerkers, immers weten zij als geen ander hoe het is om in een vergelijkba-

re 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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Terugblik  

11 mei zijn onze deuren officieel digitaal geopend, sinds die tijd is er veel gebeurd, zo 

heeft Het Praktijkhuis steeds meer vorm gekregen, is het steeds verder ingericht maar 

wat nog belangrijker is, is dat deelnemers en ketenpartners ons weten te vinden.  

Zowel voor deelname aan onze activiteiten, het bezoeken van de inloop maar ook om 

kennis te maken, kennis te delen of te kijken waar er een samenwerking mogelijk is. En 

dat is precies wat we graag doen.  

Wil je ook weten wat Het Praktijkhuis voor jou of jouw organisatie kan betekenen? 

Neem dan contact op via harderwijk@ixtanoa.nl 

  

Wat is Het Praktijkhuis? 

mailto:harderwijk@ixtanoa.nl
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Kop voor art ikel op binnenpagina 

Activiteitenagenda 

Inloop:  

Voor een goed gesprek, een spelletje en of andere ondersteunende activiteit. Bij de 

inloop is altijd een ervaringsdeskundige medewerker / vrijwilliger aanwezig.  

Maandag:  van 13.00 uur tot 15.00 uur 

Donderdag:  van 10.00 uur tot 12.00 uur & 13.00 uur tot 15.00 uur 

Vrijdag:  van 10.00 uur tot 12.00 uur & 13.00 uur tot 15.00 uur 

CA meeting: 

Zelfhulpgroep voor mensen met een verslaving in herstel volgens het 12 stappen pro-

gramma, bezoekers die meer willen weten over dit programma zijn van harte welkom.  

Voor meer informatie kijk op www.ca-holland.nl of neem contact op via telefoonnum-

mer 06-33562466. 

Elke dinsdag van 20.00 uur tot 21.00 uur. 

Meeting Intact: 

Zelfhulpgroep voor mensen met een verslaving en naasten van mensen met een versla-

ving. Voor meer informatie kun je terecht op www.tactus.nl/overzicht-intact/.  

Mailen kan naar: harderwijk@intactzelfhulp.nl  of bellen naar: 06 10 92 59 37. 

Elke woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur 

Tafelgesprekken met Yvonne Ruigrok: 

Tafelgesprekken zijn gesprekken die jou en mij aangaan, waar we het hebben over een 

bepaald onderwerp. Het onderwerp voor het eerstvolgende gesprek is “Vakantie” en 

wat dat met je leven en je gevoel doet. De volgende onderwerpen kunnen door de 

deelnemers aangedragen worden en worden gemeld op de Social Media kanalen en de 

website. 

Elke maandag vanaf 03 augustus tot 07 september van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

De activiteiten zullen steeds meer uitgebreid worden, op 

www.praktijkhuisharderwijk.nl/agenda staat het meest actuele programma 

 

Deelnemer worden? 

Om kosteloos gebruik te maken van Het Praktijkhuis vragen we je om je aan te melden 
bij Ixta Noa. Dan nemen wij contact met je op en plannen we een kennismakingsge-
sprek om te kijken of onze dienstverlening aansluit bij wat jij zoekt. Als het aansluit 
wordt je gekoppeld aan een ervaringsdeskundig medewerker of vrijwilliger die je on-
dersteund. Samen stel je een begeleidingsplan op met haalbare doelen. Dit zorgt er-
voor dat je zelf ook een actieve rol houdt in je eigen herstel.  

Wil je zonder je meteen aan te melden langs komen om de sfeer te proeven? Dat kan 
uiteraard ook. Neem daarvoor contact op via harderwijk@ixtanoa.nl dan plannen we 
een afspraak. 

 

“Om deel te 

nemen aan de 

activiteiten van 

Het Praktijkhuis 

heb je geen 

indicatie, 

diagnose of 

verwijzing 

nodig.  

http://www.ca-holland.nl
http://www.tactus.nl/overzicht-intact/
mailto:harderwijk@intactzelfhulp.nl
http://www.praktijkhuisharderwijk.nl/agenda
https://www.ixtanoa.nl/vrijwilligers/aanmelden-bij-ixta-noa/
mailto:harderwijk@ixtanoa.nl
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Onlangs is Het Praktijkhuis omgebouwd geweest tot Podcast studio en is er de tweede 
aflevering van de podcastserie Grand Café de Afstand opgenomen.  
 
In opdracht van Gezond Veluwe en in samenwerking met de stichting Socialrun presen-
teren GGZ-ervaringsdeskundigen Carlijn en Jerry de podcast. In dit digitale café spreken 
zij met twee andere ervaringsdeskundigen over wat het betekent om psychische – of 
maatschappelijke kwetsbaarheden te hebben.  
 
In de podcast, die te beluisteren is via onze website of via YouTube, draagt ervarings-
deskundige Shanna de Freitas, ervaringsdeskundige en coördinator herstel bij verschil-
lende organisaties op de Veluwe, haar column voor waarin zij verteld hoe ze zich los-
maakte van haar trauma’s en zichzelf weer terugvond.  
 
Ook is Helma te gast, medewerker van Het Praktijkhuis, Helma kreeg op 30-jarige 
leeftijd te horen dat ze nooit meer aan het werk zou komen. Inmiddels heeft Helma het 
tegendeel bewezen en is ze een dragende kracht in het Praktijkhuis, al blijft ze daar zelf 
vrij bescheiden over. Met Helma praten Jerry en Carlijn over haar herstel, de WRAP, de 
helende werking van schrijven en Het Praktijkhuis, dat met stevige support van de ge-
meente opgericht kon worden. 

Podcast | Grand Café de Afstand 

Een steekje los? & de StigmaTools 

In gesprek gaan over een (psychische) kwetsbaarheid of kwaliteit van leven kan soms 
lastig zijn. Gevoelens van (zelf)stigma, schaamte en schuld kunnen dan optreden. Toch 
is het juist belangrijk om in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Dat hoeft niet al-
tijd moeilijk en zwaar te zijn. Een manier om dit op een creatieve, speelse en educatie-
ve manier te doen is door gebruik te maken van het spel Een steekje los? Van De Baga-
gedrager.  

Er zijn vele verschillende werkvormen en dus manieren om het spel te spelen. Ook zijn 
er 26 uitbreidingssets op verschillende thema’s om in te kunnen zetten bij het spel of 
een gesprek. Om het spel goed in te kunnen zetten in Het Praktijkhuis is Astrid van De 
Bagagedrager onlangs twee keer in Het Praktijkhuis geweest om Janet, Helma en twee 
vrijwilligers een minicursus te geven.  

We zullen Een steekje los? Regelmatig gaan spelen tijdens de inloop. En ondanks dat 
het een spel is gaat het niet om het winnen of verliezen. Maar juist om het gesprek dat 
er ontstaat. 

De StigmaTools maken (zelf)stigma op psychische aandoeningen bespreekbaar en ver-
anderen daarmee ook het denken en hopelijk handelen van de deelnemers. In totaal 
heeft De Bagagedrager twintig tools ontwikkelt.  Ook de StigmaTools zullen we regel-
matig inzetten tijdens de inloop of andere geplande activiteiten.  

“In gesprek gaan 

over een 

(psychische) 

kwetsbaarheid 

of kwaliteit van 

leven kan soms 

lastig zijn. 

Gevoelens van 

(zelf)stigma, 

schaamte en 

schuld kunnen 

dan optreden.“ 

http://www.praktijkhuisharderwijk.nl/podcast
https://debagagedrager.nl/
https://debagagedrager.nl/
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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 

Soms lukt het niet om ergens woorden aan te geven, of soms weet je nog niet welk 

deel van verhaal je eigenlijk wil vertellen. Een mooie manier om hier mee aan het 

werk te gaan is door middel van creativiteit, waardoor het makkelijker kan zijn om je 

gevoel te uiten en tot een gesprek te komen.  

In Het Praktijkhuis organiseren we diverse creatieve activiteiten gericht op herstel, 

ook is het mogelijk om zelf creatief aan de slag te gaan met diverse materialen.  

De vaste creatieve ochtend is op de donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Het Praktijkhuis | Harderwijk 

Johanitterlaan 10c 
3841 DT  Harderwijk 
Telefoon: 0341-725 542 
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 

Creativiteit als middel voor herstel 


