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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.  

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  

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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Waar ten tijde van de vorige nieuwsbrief gesproken kon worden over een blijvende 

dalende lijn is de situatie rondom corona nu geheel anders. Een strengere lockdown en 

zelfs een avondklok is waar we de afgelopen tijd mee te maken kregen.  

Deze pandemie raakt ons op zoveel meer vlakken dan alleen de beperkende maatrege-

len en fysieke gezondheid. te denken valt aan de mensen die nu niet kunnen werken, 

mensen die alleen en / of eenzaam zijn. Mensen die wachten op zorg die uitgesteld is. 

En ga zo maar door. 

We zijn als Praktijkhuis blij dat we open mogen blijven, dat mensen hier kunnen komen 

voor contact met anderen, voor een kop koffie en het delen van hun verhaal of zorgen. 

De verhalen zijn soms schrijnend, en vaak voelen we ons machteloos. Niet alleen in Het 

Praktijkhuis maar ook daarbuiten. Er echt voor elkaar zijn, in goede en slechte tijden is 

vaak van onschatbare waarde, en kan het verschil maken. 

Blijf gezond, wees lief voor jezelf, en (waar mogelijk) voor elkaar. 

Wat is Het Praktijkhuis? 

Het Praktijkhuis en corona 

Het Praktijkhuis is 

een onderdeel van Ixta 

Noa en actief sinds 

maart 2020. Ontstaan 

vanuit de  

wens om met  

ervaringsdeskundig-

heid mensen te  

ondersteunen 
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Kop voor  art ikel  op binnenpagina  

Activiteitenagenda 

Inloop:  

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

inloop is altijd een ervaringsdeskundige medewerker / vrijwilliger aanwezig.  

Maandag:  van 15.00 uur tot 18.00 uur (i.v.m. de avondklok) 

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  

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 21.15 uur (momenteel digitaal) 

Intact Herstel en Zelfhulpgroep: 

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 15.30 uur tot 17.30 uur (i.v.m. de avondklok) 

Creatief: 

Elke donderdag ochtend hebben we een creatieve activiteit, kijk op onze website bij de 

agenda wat er die week aan creatieve activiteit gepland staat. 

Spelletjesmiddag: 

Op vrijdagmiddag spelen we een spel in Het Praktijkhuis. We hebben zelf voldoende 

spellen in huis maar heb je thuis een spel dat je graag in Het Praktijkhuis wil spelen 

mag je die uiteraard meenemen.  

Onze activiteiten zullen steeds meer uitgebreid worden, op 

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

“Om deel te 

nemen aan de 

activiteiten van 

Het Praktijkhuis 

heb je geen 

indicatie, 

diagnose of 

verwijzing 

nodig. “ 

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 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. 

Deelnemer worden? 

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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Hallo allemaal,  

Zoals jullie gemerkt, en vast ook gehoord hebben, ben ik al een tijdje niet aanwezig in 
Het Praktijkhuis. Door omstandigheden, het gaat even niet zo goed met mij, heb ik mijn 
werkzaamheden dan ook moeten stilleggen bij Het Praktijkhuis. 

In goed overleg met Ixta Noa hebben we dan ook besloten mijn contract per 1 maart 
niet te verlengen. Ik kom dus niet meer terug. 

Ik wens iedereen het allerbeste toe. Dank voor jullie vertrouwen in mij. Ik heb een 
hoop van jullie mogen leren. 

Lieve groeten, 

Janet  

Afscheid van Janet 

Vacature Praktijkhuis Medewerkers  

Het Praktijkhuis in Harderwijk is het nieuwste lid van de Ixta Noa familie, ontstaan  
vanuit de wens om met ervaringsdeskundigheid ondersteuning te bieden aan hen die 
dat nodig hebben. Dit doen we in ons Praktijkhuis in Harderwijk en van daaruit leggen 
wij ook de basis om steeds meer te doen in de wijk, stad en regio. 

IXTA NOA. IK STA NIEUW. 

Ixta Noa werkt met ervaringsdeskundigen: mensen zoals jij en ik, die gevoelens,  
twijfels en emoties herkennen. Een luisterend oor en ervaring met herstel kunnen 
soms het verschil maken. 

Ixta Noa begeleidt in het ontdekken en gebruik maken van eigen mogelijkheden. Wat is 
de eigen kracht en hoe kan die worden aangesproken? De slogan van Ixta Noa is ‘Ixta 
Noa verandert jezelf.’. Ixta Noa heeft zeven Praktijkhuizen verspreid over Nederland. 

Voor het Praktijkhuis Harderwijk zijn we op zoek naar twee: 

PRAKTIJKHUIS MEDEWERKERS ( 24 – 32 UUR  PER WEEK ) 

Voor de volledige vacature kijk op www.praktijkhuisharderwijk.nl/vacature-het-
praktijkhuis/ of neem contact op met Helma via helma@ixtanoa.nl 

Vacature vrijwilligers 

Naast medewerkers zijn wij ook op zoek naar vrijwilliger bij Het Praktijkhuis. Wil je 
graag je ervaring inzetten om anderen te ondersteunen in hun herstelproces? Wellicht 
is vrijwilliger worden in Het Praktijkhuis dan iets voor jou, voor meer informatie kun je 
op de link klikken www.praktijkhuisharderwijk.nl/vrijwilliger-worden/  

“Ixta Noa 

betekend ‘Ik sta  

nieuw’ dit omdat 

we er vanuit 

gaan dat je  

na een 

ontwrichtende 

periode in je 

leven misschien 

niet meer de oude 

wordt. 

 Maar wel een 

hele mooie 

nieuwe versie 

van jezelf” 

Verwijzen? 

Mensen hebben geen verwijzing nodig om deelnemer te worden bij Het Praktijkhuis,  

toch hebben we even wat informatie voor verwijzers samengevat.       Voor verwijzers 

https://www.praktijkhuisharderwijk.nl/contact-het-praktijkhuis/voor-verwijzers/
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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 

25 januari is in Het Praktijkhuis en in samenwerking met GGZ Centraal de training 

kennismaken met herstel gestart. In deze training van 5 bijeenkomst worden de 

deelnemers meegenomen in de beginselen van herstel. Wat is herstel? Hoe herken 

je de verschillende fases van herstel? Wat is empowerment, en wat kan eventueel 

de weg naar ervaringsdeskundige zijn. Deelnemer Dennis wil er het volgende over 

meegeven: 

“Deze training is voor mij een (h)erkenning, dat meer mensen worstelen met het 

leven. Ik vind hier steun, warmte, support, feedback liefde en gezelligheid”. 

—Dennis 

Heb je ook interesse in deelname in deze training, neem dan contact met ons op en 

dan houden we je op de hoogte over wanneer er een volgende training start. 

Appeltjes van Oranje 

Uit ruim 200 inzendingen werd Ixta Noa gekozen als 1 van de 43 genomi-

neerden voor een Appeltje van Oranje, na een ronde van publieksstemmen 

en een online pitchdag mag Ixta Noa zich bij de 12 finalisten voegen. Een 

jury gaat zich nu beraden over wie de 3 uiteindelijke winnaars zijn van een 

Bronzen Appeltje van Oranje en een geldprijs van €15.000 voor een sociaal 

initiatief die werken met het thema van dit jaar ‘Mentale Kracht’. 

Het Praktijkhuis | Harderwijk 

Johanitterlaan 10c 
3841 DT  Harderwijk 
Telefoon: 0341-275 542 
www.praktijkhuisharderwijk.nl 
harderwijk@ixtanoa.nl 
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     Een onderdeel van:                In samenwerking met:        Mede mogelijk gemaakt door: 

   Platform  
     Ervaringsdeskundigen 

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

Kennis Maken met Herstel 

https://www.facebook.com/praktijkhuisharderwijk
https://www.instagram.com/praktijkhuisharderwijk/
https://twitter.com/hetpraktijkhuis
https://www.linkedin.com/company/42351773

