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Wat is Het Praktijkhuis?
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 ervaringsdeskundige 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 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.
Het Praktijkhuis en corona
Op het moment dat ik dit schrijf lijken de cijfers rondom de corona pandemie een
blijvende dalende lijn te laten zien, en hopen we dat dit doorzet. Uiteraard houden we
de situatie nauwlettend in de gaten. Voor Het Praktijkhuis betekend het dat wij nu op
een andere manier werken dan we graag zouden doen. Maar we proberen ons steentje
zo veel mogelijk bij te dragen aan de gezondheidssituatie. Uiteraard houden we
Daarom is aanmelden voor de inloop noodzakelijk en proberen wij zoveel mogelijk
persoonlijke en of digitale kennismakingsgesprekken te plannen in plaats van een grote
opening. Hopelijk zorgt dat er voor dat wij open kunnen blijven en onze ondersteuning
kunnen aan blijven bieden aan de mensen die daar baadt bij hebben.
In deze onzekere en spannende tijd merken we dat de deelnemers het fijn vinden dat
er een plaats is waar ze welkom zijn, waar er ruimte is voor een serieus gesprek maar
waar voornamelijk de er– en herkenning de sfeer positief kleurt.
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Activiteitenagenda
Inloop:
Voor een goed gesprek, een spelletje en of een andere ondersteunende activiteit. Bij
de inloop is altijd een ervaringsdeskundige medewerker / vrijwilliger aanwezig.
Maandag:
Donderdag:
Vrijdag:

van 13.00 uur tot 15.00 uur
van 10.00 uur tot 12.00 uur & 13.00 uur tot 15.00 uur
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
programma, 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
telefoonnummer 06- 33 56 24 66.
Elke dinsdag van 20.00 uur tot 21.00 uur.
“Om deel te
nemen aan de
activiteiten van
Het Praktijkhuis
heb je geen
indicatie,
diagnose of
verwijzing
nodig. “

Meeting Intact:
Zelfhulpgroep voor mensen met een verslaving en naasten van mensen met een
verslaving. 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, waarbij we het hebben over
een bepaald onderwerp. De onderwerpen kunnen door de deelnemers aangedragen
worden en worden gemeld op de Social Media kanalen en de website.
Maandagavond 02, 09, 16, 23 en 30 november inloop vanaf 18.30 uur. Aanmelden is
noodzakelijk.
Onze 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 kennismakingsgesprek
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
ondersteund. Samen stel je een begeleidingsplan op met haalbare doelen. Dit zorgt ervoor 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.
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Expositie in Het Praktijkhuis
"ik kan een beetje schilderen en dat doe ik graag".

Dit vertelde de desbetreffende deelnemer bij het telefonische kennismakingsgesprek in
april. Niet veel later kreeg ik via WhatsApp een aantal foto’s doorgestuurd. Daar waar
ik met moeite een ‘harkpoppetje’ op papier krijg viel ik nu bijna van mijn stoel af van
verbazing. Als dit ‘een beetje schilderen’ wordt genoemd dan weet ik het niet meer.
Wat een talent!
Al redelijk snel ontstond het plan voor een expositie in Het Praktijkhuis, echter stond er
eerst nog een verbouwing op de planning. Maar toen die eenmaal klaar was en de
schilderijen verhuisd konden worden naar Het Praktijkhuis bleek pas echt hoe mooi en
bijzonder de schilderijen waren.

“Ixta Noa
betekend ‘Ik sta

Ik ben dan ook blij dat we met Het Praktijkhuis een podium kunnen bieden aan het
creatieve talent van mensen.
Mocht je ook ‘een beetje’ kunnen schilderen, is fotografie je passie of heb je iets
anders dat je graag zou willen exposeren in Het Praktijkhuis, neem dan contact met ons
op dan gaan we kijken of we in de toekomst ook jou dit podium kunnen bieden.
Helma

nieuw’ dit omdat
we er vanuit
gaan dat je
na een
ontwrichtende

Verwijzen?
Mensen hebben geen verwijzing nodig om deelnemer te worden bij Het Praktijkhuis,
toch hebben we even wat informatie voor verwijzers samengevat.
Voor verwijzers
Eerste vrijwilligers tekenen contract
5 oktober 2020 hebben Rianne en René, die gezamenlijk hebben meegedacht over de
invulling van Het Praktijkhuis vanuit het Platform Ervaringsdeskundigen Noord Veluwe,
na het met goed resultaat afleggen van zowel het online gedeelte als de klassikale
lesdagen de Ixta op Start training afgerond. En mochten zij hun vrijwilligers contract
ondertekenen.
Er wordt nog wel eens gedacht dat je als vrijwilliger in Het Praktijkhuis de koffie
schenkt en spelletjes speelt en ondanks dat dat ook voorkomt, is het zoveel meer.
Als vrijwilliger begeleid je de deelnemers vanuit je eigen en collectieve ervaringskennis
op hun weg van herstel. Dat houdt in dat je (eventueel ondersteund door een ervaringsdeskundige medewerker) onder andere kennismakingsgesprekken voert, begeleidingsplannen maakt met de deelnemers en deze evalueert.
Uiteraard hoef je dit niet allemaal meteen te kunnen, je wordt hierbij ondersteund
door je collega vrijwilligers en de medewerkers. Na de Ixta op Start waarin je kennis
maakt met Ixta Noa en het vrijwilliger zijn is het mogelijk om daarna nog andere
trainingen te volgen om op verschillende manieren je ervaringskennis in te zetten.
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periode in je
leven misschien
niet meer de
oude wordt.
Maar wel een
hele mooie
nieuwe versie
van jezelf”

Last Man Standing @ Home
Wat begon als een grapje, resulteerde in een serieuze actie om geld in te zamelen en
aandacht te vragen voor de bespreekbaarheid en de psychische gezondheid van
jongeren.
Waar deze actie normaal landelijk georganiseerd wordt door MIND, en waar op één
centrale locatie de actie gehouden wordt kon dat dit jaar niet vanwege de Covid-19
pandemie. Daarom is besloten tot een Last Man Standing @ Home editie. Waar
uiteindelijk 518 deelnemers aan mee hebben gedaan en er ruim €125.000 is
opgehaald voor dit goede doel.
Voor deze actie hebben we op zaterdag 31 oktober 2020 samen met de meiden van
de MO19-1 van Voetbalvereniging Zwart-Wit ‘63 drie uur op een verhoging gestaan
om zo onze bijdrage te leveren, en met deze actie hebben wij €808 ingezameld voor
de psychische gezondheid van jongeren en hun naasten.
Wil je graag het verslag lezen van deze bijzondere dag? Dat kan via deze link:
Opbrengst van ruim €800

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:
Het Praktijkhuis | Harderwijk

facebook.com/praktijkhuisharderwijk

Johanitterlaan 10c
3841 DT Harderwijk
Telefoon: 0341-725 542
www.praktijkhuisharderwijk.nl
harderwijk@ixtanoa.nl

instagram.com/praktijkhuisharderwijk
@hetpraktijkhuis
linkedin.com/company/het-praktijkhuis-harderwijk
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Mede mogelijk gemaakt door:

Platform
Ervaringsdeskundigen
Ixta Noa verandert jezelf
www.ixtanoa.nl
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