
 

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) 
 

Wat is WRAP en voor wie is het bedoeld? 
WRAP is een instrument voor zelfonderzoek dat je helpt om in kaart brengen wat je goed doet, en hoe je 

wanneer nodig eigen welbevinden kunt herstellen. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders.  

Het is geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie  

vervangen. Het is een plan van jezelf en je kan het telkens aanpassen.  

WRAP wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators in 8 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. 

 

Het programma van WRAP bestaat uit: 
• Vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor 

jezelf en steun 

• Een gereedschapskoffer voor een goed gevoel 

• Herstelthema’s die verdieping bieden 

• De zes actieplannen van WRAP: 

 

 

 

 

 

Waarom starten met WRAP? 
WRAP geeft mensen een instrument in handen om meer inzicht in het eigen proces van herstel te krijgen. 

Daarmee geeft WRAP organisaties houvast om bij dat inzicht aan te kunnen sluiten met gepersonaliseerde 

en herstelondersteunende zorg. 

 

Ook medewerkers kunnen een WRAP-cursus volgen. Dit ondersteunt hun eigen welbevinden en kan ertoe 

bijdragen dat zij zich bewuster worden van de principes van herstelondersteunend werken. Door rollen en 

diagnostische kaders los te laten werkt WRAP destigmatiserend.  

De scholing tot WRAP-facilitator ondersteunt de ontwikkeling van de competenties van ervaringsdeskundi-

gen. WRAP biedt ervaringsdeskundigen een eigen instrument om hun werk vorm te geven. 

Bewijs 
• Cook (2011): minder symptomen, meer hoop, hogere subjectieve kwaliteit van leven 

• Jonikas (2011): beter opkomen voor eigen belangen bij ggz-hulpverleners 

• Cook (2013): verminderde zorgvraag en zorgkosten 
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WRAP-training 

Een eigen WRAP maken. 
Bestaat uit acht bijeenkomsten 

van 2,5 uur. 

Voorlichting 
Een presentatie over WRAP 
voor alle deelnemers aan de 

WRAP-training. 

Kick-off 
Alle aanstaande  

facilitators en betrokkenen bij 
de implementatie worden 

geïnformeerd over de  
consequenties voor de  

organisatie. 
 

Implementatieondersteuning 
Voor alle betrokken partijen binnen 

de instelling. 
 

WRAP scholings- en implementatietraject 
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Voorbereiding 
Aanstaande  

facilitators worden 
voorbereid op de  

Facilitatortraining. 

Facilitatortraining 
Opleiden van facilitators.  

Bestaat uit vijf bijeenkomsten 
van 8 uur. Voorwaarden: een 

eigen WRAP en  
instemming met de 15 ethische 

grondslagen. 

 
WRAP-groepen  

worden gefaciliteerd 
door twee geschoolde 

WRAP-facilitators 

 
Implementatieplan 
- Doelstelling 
- Verantwoordelijkheid 
- Ondersteuning facilitators 
- Voorlichting 
- Middelen 

 
Intervisies 
De facilitators onder-
houden deskundigheid 
d.m.v. intervisies en een 
tweejaarlijkse refresher 

 
Consultatie 
Doorlopend gedurende 
één jaar wordt consultatie 
verleend over  
implementatie en  
kwaliteitsbewaking 

 De facilitators  
gebruiken het  

Trainingshandboek  
voor WRAP- 
facilitators 

Meer weten? 
Kenniscentrum Phrenos  
Dienke Boertien 
dboertien@kcphrenos.nl  
www.kenniscentrumphrenos.nl  

 
HEE (Trimbos-instituut) 
Marianne van Bakel 
mbakel@trimbos.nl 
www.hee-team.nl 

*Instellingen die hierin zelf voorzien, slaan deze stap over. 

 

Periode van ca. vier 
maanden waarin 
mensen zich hun 

WRAP eigen maken  


