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Blog Leonie
31-08-2020, 
Corona blog 12: Wellness Recovery 
Action Plan
Begin 2016 volgde ik de WRAP (Wellness Recovery 
Action Plan), een cursus waarin je aan de slag gaat 
met het maken van een uitgebreid plan dat je 
helpt grip te krijgen en te houden op je leven. Je 
creëert je eigen gereedschapskist met dingen die 
jou helpen je (weer) goed te voelen. Je werkt 
onder andere uit wat voor jou triggers zijn, welke 
signalen aangeven dat het minder goed met je 
gaat en hoe voor jou een crisis eruit ziet. Én je 
werkt uit wat je in deze gevallen kan doen en wie 
je kunnen steunen om de schade te beperken en 
ervoor te zorgen dat je je weer beter gaat voelen. 
Om ervoor te zorgen dat het resultaat niet in een 
map in een kast verdwijnt waar je vervolgens 
nooit meer naar kijkt, kun je de inhoud van de 
WRAP uitwerken in een creatieve vorm waar je 
zelf blij van wordt. Zo maak je het zichtbaar en 
wordt het echt iets van jou. Dat helpt enorm om 
hem actueel te houden en te blijven gebruiken.

Inmiddels was hij echter toch wel aan 
een grote onderhoudsbeurt toe. Er af 
en toe wat aan toevoegen of uithalen 
was een hele tijd voldoende, maar 
gaandeweg worden de dingen die erin 
staan toch wat verouderd en daarom 
kreeg ik de behoefte om alles eens 
goed door te nemen, te actualiseren 
en nog verder aan te vullen met wat ik 
de afgelopen jaren over mezelf heb 
bijgeleerd. Een aantal van de laatjes 
van het ladenkastje begonnen 
inmiddels ook wat uit elkaar te vallen 
(ik frotte er soms meer in dan eigenlijk 
paste) dus het was tijd voor helemaal 
iets nieuws

Ik heb destijds mijn WRAP in een ladenkastje
verwerkt. 
Ik had allemaal kleine boekjes waar ik de 
informatie in had gezet en die had ik per thema in 
de laatjes gedaan. Ook had ik verschillende 
briefjes en complimenten van mensen erin 
gedaan, omdat ik me, als ik die lees, vaak direct 
beter ga voelen. Het ladenkastje heeft jaren in 
mijn kamer gestaan en het heeft me regelmatig 
geholpen op momenten dat het minder goed met 
me ging. Soms was alleen de wetenschap dat het 
er was al genoeg om op tijd het tij te keren en niet 
helemaal in crisis te raken. 
Af en toe kwam ik situaties tegen die specifieke 
actie vroegen en dan voegde ik er wat extra’s aan 
toe, en soms konden er ook dingen uit die me niet 
meer dienden. Zo groeide mijn WRAP met me 
mee.



Het ladenkastje heeft plaats gemaakt voor de gereedschapskist en ik ben driftig aan 
het typen, knippen, plakken en vullen geslagen. Het resultaat is een gereedschapskist 
vol met gereedschap om me (weer) goed te voelen: alles wat al in mijn oude WRAP 
zat, aangevuld met (verjaardags)kaartjes met lieve teksten van de afgelopen jaren en 
natuurlijk de geactualiseerde uitwerking van mijn WRAP. De (verjaardags)kaartjes 
pasten niet in het ladenkastje dus bewaarde ik die ergens anders. Nu ik de 
gereedschapskist heb, heb ik veel meer ruimte dus kan ik ook dit soort dingen er 
voortaan ook in doen.

Ik heb destijds mijn WRAP in een 
ladenkastje verwerkt. Ik had 
allemaal kleine boekjes waar ik de 
informatie in had gezet en die had 
ik per thema in de laatjes gedaan. 
Ook had ik verschillende briefjes en 
complimenten van mensen erin 
gedaan, omdat ik me, als ik die 
lees, vaak direct beter ga voelen. 
Het ladenkastje heeft jaren in mijn 
kamer gestaan en het heeft me 
regelmatig geholpen op momenten 
dat het minder goed met me ging. 
Soms was alleen de wetenschap 
dat het er was al genoeg om op tijd 
het tij te keren en niet helemaal in 
crisis te raken. Af en toe kwam ik 
situaties tegen die specifieke actie 
vroegen en dan voegde ik er wat 
extra’s aan toe, en soms konden er 
ook dingen uit die me niet meer 
dienden. Zo groeide mijn WRAP 
met me mee.

Ik realiseer me nu ineens weer heel 
goed hoe belangrijk het is om mijn 
vroege waarschuwingstekens goed in 
de gaten te houden en daarop meteen 
actie te ondernemen. Op de een of 
andere manier zie ik die vaak als 
minder belangrijk, omdat de vroege 
waarschuwingstekens eigenlijk de 
eerste tekenen zijn op het moment dat 
het nog best goed gaat. Omdat het op 
dat moment nog best goed gaat 
besteed ik er geen aandacht aan en 
draaf ik vrolijk door, totdat ik ineens 
signalen van ontsporing begin te 
herkennen en direct aan de bel moet 
trekken. De uitdaging voor mij is dus 
echt om die vroege 
waarschuwingstekens serieus te 
nemen en er direct op te handelen, 
zodat het niet meer zo ver hoeft te 
komen.



Ben je door deze blog geïnspireerd geraakt om (weer) zelf met WRAP aan de slag 
te gaan? Dat kan! We bieden vanuit de ZO drie opties aan. Als WRAP nieuw voor je 
is kan je de cursus van acht bijeenkomsten volgen die ik in 2016 ook heb gevolgd. 
Als je de WRAP al een keer gedaan hebt en deze graag samen met anderen op een 
creatieve manier uitwerkt dan kan je deelnemen aan de creatieve WRAP 
bijeenkomst. Als je, net als ik, je WRAP eens een keer goed op wil frissen en je 
vindt het fijn om dat in een groep te doen dan kan je deelnemen aan de WRAP 
refresher van vier bijeenkomsten. Meer informatie over alle drie de opties en de 
mogelijkheid om je aan te melden vind je op https://zo.ribwavv.nl/cursusaanbod/.

Ik kan dus in ieder geval voorlopig weer met mijn WRAP vooruit. Ik merk dat het 
me echt helpt om er af en toe eens zo intensief mee bezig te zijn. Veel van wat erin 
staat kan ik inmiddels dromen, maar toch merk ik dat de aandacht op een gegeven 
moment verslapt en er daardoor dingen wegzakken. Door er weer even zo gericht 
mee bezig te zijn ben ik me weer bewuster van het geheel en dat helpt me alert te 
blijven. En daarnaast was het ook echt leuk om weer eens alle berichtjes en 
complimenten terug te lezen en mijn nieuwe gereedschapskist echt “eigen” te 
maken. Ik word er weer helemaal blij van!

https://zo.ribwavv.nl/cursusaanbod/


Mijn naam is Sam Soekhram en ben 58 

jaar. Ik heb 2 dochters en een 

kleindochter. Ik ben sinds 2009 bij de 

RIBW in Wageningen. Ik ben 

percussionist in verschillende bandjes. 

Bij onder andere bigband Sound of 

Science (WUR) waar ik 15 jaar bij speel. 

Ik doe in Arnhem op werkplaats De 

Helling houtbewerking. Daar maak ik 

ook cajons. Dit is een houten kist waar 

er op getrommeld wordt. Ik heb een 

verslavings achtergrond, zwaar 

verslaafd geweest. Heb mijn 

behandeling gedaan bij o.a. de Iriszorg 

waar ik nu 12,5 jaar clean ben van 

middelen.

In het kader van het ZO-HERSTEL 

project ga ik samen met Paul van 

Kempen een aantal interviews afnemen 

bij RIBW-clienten. Ik wens jullie heel 

veel leesplezier.....

Ik ben Paul van Kempen, 52 jaar. Ik ben 

geboren in de buurt van Amersfoort, maar 

mijn roots liggen vooral in Wageningen. Ik 

noem mijzelf een multimediapersoon. Ik ben 

thuis in beeld, geluid en tekst. Met bepaalde 

software maak ik digitale collages. Ook schrijf 

ik teksten. Die helpen mij om mijn gedachtes 

coherent te krijgen. Vaak ontwikkelt zo´n tekst 

zichzelf, terwijl ik schrijf. Muziek is een echte 

passie van mij. Zonder muziek had ik bepaalde 

crisissen nooit het hoofd kunnen bieden. Ik 

heb een zwak voor Dance en voor Disco uit de 

jaren ´80. Ooit heb ik het nummer ´Believe´

van Cher helemaal grijsgedraaid. Dat hielp mij 

erdoorheen toen ik op de PAAZ was 

opgenomen. In ´Believe´ spreekt mij ook het 

woord geloof aan. Voor mij is geloof iets van 

binnen, waaraan ik kracht ontleen. Mijn 

creatieve kant heb ik van mijn moeder. Zij is 

helaas in 2007 overleden. En van mijn vader, 

die docent was op de Landbouwuniversiteit, 

heb ik, dat ik een echte informatiespons ben 

en graag analyseer.



In gesprek met Sam & Paul...
Sam & Paul gaan in gesprek met mensen en doen samen interviews, zij zetten 
hierbij mensen van het RIBW in het zonnetje!! 

Eerder werkten zij voor de Ommekeer. Zij kwamen op het idee om op de ZO 
site hun werkzaamheden voort te zetten. Alle teksten hebben zij samen 
geschreven....

Om de zoveel tijd zal er een interview plaatsvinden en op de website en in dit 
nieuwsbulletin verschijnen. Ben je geïnteresseerd, heb je wat te vertellen en 
wil je ook geïnterviewd worden? Laat het dan weten via zo@ribwavv.nl

of contact
Lynke van den Eertwegh

Atelierhouder Kunstportaal (locatie RIBW AVV)

0655460091

Werkdagen: woe/do/vrij van 9 tot 17 uur

mailto:zo@ribwavv.nl


Vijf vragen 
aan..... 

J.R. Eleveld
1) Introduceer je zelf.
Mijn naam is Jan. Ik ben 
gepensioeneerd en ben 66 
jaar. Ik ben geboren in 
Amsterdam. Sinds 1975 
woon ik in Wageningen. Ik 
heb 5 goeie vrienden in 
Wageningen.

2) Vertel iets over je passies.
Mijn passie is muziek. Ik heb 
in 12 amateurbands 
gespeeld. Ik heb ook cd's in 
eigen beheer opgenomen 
en gedistribueerd. 

3) RIBW en zorg, kan je daar iets over vertellen?
Ik heb 16 jaar bij de RIBW gezeten in Wageningen. Ik had 
vroeger diagnose paranoide schizofrenie. Nu heb ik 
chronische medicatie. 



5) Kan je iets vertellen over je 

dagbesteding?

Ik maak elke dag een deel van 

mn woning schoon. Ik 

probeer elke dag 1 a 2 uur te 

wandelen en te fietsen. Ik 

heb een gezellige huiskamer 

waar ik vrienden en familie 

ontvang. Omdat ik ook 

cuisinier ben geweest kook ik 

ook wel eens voor mijn visite. 

4) Wat heb je voor hobbie's?

Mijn hobbie is tekenen en dat 

doe ik bij het Stadsatelier Ons 

Huis van Solidez. Momenteel 

treed ik op als Bard Jaroe.

JR Eleveld is op Youtube de artiest Jaroe en heeft zijn eigen 

muziekvideo´s op zijn youtube-kanaal, zie 

https://www.youtube.com/channel/UCuX8dm19-

HdK7RX3Opgc-Og

https://www.youtube.com/channel/UCuX8dm19-HdK7RX3Opgc-Og


Mensen aan betekenisvol werk 
helpen, dat is de opdracht die 
ReconnAct Wageningen zichzelf 
stelt. Dat doet ze door ‘jobmaatjes’ 
te werven en op te leiden. Deze 
maatjes worden gekoppeld aan 
mensen die werk zoeken.

Word jobmaatje en help 
iemand aan (betaald) werk
Jobmaatjes zijn vrijwilligers die van 
betekenis willen zijn voor anderen in hun 
eigen woonplaats. Zij helpen mensen die 
aan de zijlijn staan weer mee te doen aan 
de samenleving. Ze richten zich op 
werkzoekenden, die op zoek zijn naar 
(betaald) werk.

Met 1-0 achter, toch het winnende doelpunt scoren!
Ik ben Paul van Kempen, 50 jaar oud en woonachtig in Wageningen. Ik was op zoek naar 
mogelijkheden voor werk en liep tegen ReconnAct aan. Sinds 1999 heb ik een aantal jaar 
rondgelopen in de wereld van de psychiatrie. Op een gegeven moment kreeg ik van de 
psychiater een diagnose, zeg maar een label. Dat werkte zeer verhelderend, maar betekende 
wel dat je in deze samenleving gelijk met 1-0 achter staat. Het viel eerst niet zo op, maar 
kleine dingetjes zoals familieleden die je mening ineens niet zo serieus meer namen, 
vormden een teken aan de wand.
Vanuit de psychiatrie werd er na een opname gehamerd op vrijwilligerswerk. Ik heb dat jaren 
gedaan, in veel soorten functies. Van fotograaf en barman tot computerleraar. Je kan het 
zien als vlieguren maken. Daarnaast liep mee met diverse projecten om de mogelijkheden te 
verkennen van software op de pc. Ik leerde programma’s als Gimp en Blender kennen. Al 
snel ging ik over tot het maken van kunst op de pc. Ik heb inmiddels 4x geëxposeerd. Ik ben 
nu samen met ReconnAct aan het onderzoeken of hier iets meer mee te doen is.
We zijn nu 4 maanden verder in het traject. Halverwege was er voor mij een kantelpunt. 
Daar zag ik in dat er een aantal dingen in mijn leven anders moesten. Ook kwam ik ‘oude’ 
kwaliteiten van mezelf weer opnieuw tegen. Zo hadden de jaren in de psychiatrie mij 
eigenlijk doen vergeten dat ik een bijzondere manier met woorden en taal heb en beschik 
over schrijverskwaliteiten. Dat hoorde ik al tijdens mijn universitaire studie.
Reconnact biedt zeker een uitkomst op het moment dat je het idee hebt dat je 1-0 
achterstaat. Het is na verloop van tijd zaak om zelf de winnende doelpunten te 
scoren! oktober 2018

Paul van Kempen

https://stichtingreconnact.nl/wageningen/maatje-worden-vinden/jobmaatje-worden/




Uitspraak van de week….


