Graag stellen wij onze organisatie Merk Hoe Sterk BV, afgekort MHS aan je voor.
MHS richt zich op het begeleiden van mensen waarbij sprake is van PTSS, depressie
en/of burn-out en een diversiteit aan onderliggende klachten en problemen in relatie
tot het klachtenbeeld. MHS biedt geen behandelingen maar pragmatische
begeleiding voorafgaand, tijdens en na een behandeltraject. In het bijzonder behoren
hulpverleners, militairen en veteranen tot onze doelgroep. Wij stellen als doel deze
groep optimaal te ondersteunen in hun weg naar verder herstel om weer te kunnen
participeren in onze maatschappij, dan wel zonder als met beperking.
In 2018 is MHS opgericht door twee bevlogen hulpverleners die veel affiniteit hebben
met de doelgroep en bovendien ervaringsdeskundig zijn. Dit zijn Carel Solleveld,
zoon van een veteraan en Raoul van Noort, oud beroepsmilitair en zoon van een
verzetsstrijder. Beiden zijn opgegroeid onder de ‘pijnen’ van hun vaders en weten
wat het betekend om binnen een gezin op te groeien waar een ouder PTSS heeft en
daarvan ook zelf de gevolgen moet dragen.
MHS werkt landelijk en bestaat uit ruim 60/70 gespecialiseerde medewerkers
waaronder oud politiemensen, militairen en veteranen. Naast hun certificeringen als
hulpverlener zijn zij bovendien ervaringsdeskundig en werken volgens de effectieve
methode van MHS. Hieronder wordt verstaan dat er aan de hand van een 8-tal
modules wordt gewerkt naar de gewenst en reële doelen.
Indien je meer over MHS wilt weten of wil je weten wat wij voor jou en/of je gezin
kunnen betekenen, neem dan een kijkje op onze website (www.merkhoesterk.com)
of neem contact op met ons secretariaat voor meer informatie (tel: 085 130 63 55).
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Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

