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Colofon
De Ommekeer is het cliëntenblad voor en
door cliënten van de RIBW Arnhem & Veluwe
Vallei.

De redactie bestaat uit de volgende leden:
Eric Arendsen
Ischa Bijl
Leanne Janssen 
Leo van Lunenburg

We willen alle mensen die een bijdrage
hebben geleverd bedanken voor hun me
dewerking aan De Ommekeer!

Wil je De Ommekeer niet meer ontvan
gen, dan kan je dat doorgeven aan de re
dactie via:

E-mailadres:
de.ommekeer@ribwavv.nl

Postadres:
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
t.a.v. De Ommekeer
Antwoordnummer 2036
6800 WR Arnhem

Telefoon:
026 442 42 36

Voorpagina
Potloodtekening van Stefan Reijmer,
Kunstportaal

Voorwoord
Mijn naam is Eric Arendsen en via de Vrijwilligerscentrale
Arnhem ben ik bij De Ommekeer terechtgekomen. Als nieuw
redactielid is het de traditie om het voorwoord te schrijven
en zo jezelf meteen even voor te stellen. Om dan ook maar
meteen met de deur in huis te vallen, ik heb een depressie
van vier volle jaren achter de rug. Wat rond mijn twintigste
begon met onverklaarbare huilbuien en chronische ver
moeidheid, groeide uit tot pleinvrees, paniekaanvallen en
zelfs gedachten aan zelfmoord. Ondanks dat ik naar mijn
weten geen vijanden heb, zou ik het mijn ergste nog niet
toewensen.

Maar vrees niet, er glooide licht aan het eind van de tunnel
zonder dat dit een naderend voertuig was. Wat voor mij
persoonlijk voor een ommekeer in mijn denken heeft ge
zorgd, is het volgende inzicht: Angst, stress, overgevoelig
heid of een gevoel nergens bij te horen, van mening zijn te
falen in het leven, kortom: een loser te zijn, maakt depressief.
Depressief zijn betekent echter helemaal niet dat je hebt
gefaald of dat je een loser bent, integendeel. Je hebt juist
te lang te veel gedaan, zelfs zo lang totdat je jezelf ziekelijk
overspannen hebt gemaakt. Jezelf en/of de wereld niet
goed genoeg te vinden, of het beter/anders te willen in je
leven, getuigt van eerlijkheid, kracht en ambitie. Niet iets
voor losers.

Een depressie ontstaat door stress, meer stress dan je kan
dragen. Het is dus tijd voor een ommekeer van dat wat
blijkbaar “gewoon” is geworden. Paradoxaal genoeg zorgt
verandering voor onzekerheid en dat geeft stress. Daarom
is het belangrijk om mild voor jezelf te zijn en niet te grote
stappen te willen zetten. Ieder stapje is er tenslotte één.
Wanneer je vanuit het niets een marathon gaat lopen, zal
je waarschijnlijk teleurgesteld raken in jezelf en dat is na
tuurlijk niet goed voor je zelfvertrouwen. Aan de andere kant
zijn er ook genoeg redenen te bedenken om helemaal
geen stap te zetten...

In beide gevallen ben je voornamelijk bezig in je hoofd
zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Wanneer je jezelf
daarentegen met kleine stapjes uitdaagt, de controle even
niet hebt en dus je zelfbedachte angst opzoekt, ontsnap je
tijdelijk aan dat wat voor jou "gewoon" is en ervaar je een
gevoel van kracht en vrijheid. Uiteindelijk is niemand op
deze wereld gezet om onzichtbaar te zijn of te berusten in
stilstand. Maak dus je denkpatronen inzichtelijk voor jezelf
en trek er op uit,ontdek in plaats van bedek! Schrijf bijvoor
beeld eens een stukje in De Ommekeer… Je zult zien dat er
meer herkenning is dan dat je had kunnen bedenken en
dat mensen graag een stukje met je meelopen.

- Eric Arendsen
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ZO Recreatief
Aanleiding: 
Vanwege de behoefte om recreatieve activiteiten aan te bieden aan alle cliënten van RIBW AVV, wordt er per regio een
budget beschikbaar gesteld om dit te organiseren. Aangezien de nadruk ligt op recreatie en in tweede instantie vanwe
ge herstelbevorderende doeleinden, wordt dit gescheiden van het budget voor ZO ambassadeurs. Activiteiten vanuit
ZO-ambassadeurs hebben als primaire doelstelling het bevorderen van het eigen herstelproces; zoals middels het
vormgeven van het eigen verhaal inzicht krijgen en grip krijgen op je eigen herstelproces, educatie over herstel en het
ontwikkelen van vaardigheden.

Doel
Activiteiten bieden aan alle cliënten van RIBW AVV binnen de regio, primair ter ontspanning, het ‘met elkaar een goede
tijd hebben’. Tevens ter bevordering van het eigen herstel. Dit betreft herstel in termen van nieuwe inzichten opdoen en
jezelf uitdagen.

Kader activiteiten
• Er is in elke regio in ieder geval één keer per jaar een activiteit;
• De activiteiten zijn laagdrempelig, uitnodigend en toegankelijk voor alle cliënten in de regio en -indien van toepassing-
hun netwerk. Eventueel ook voor de buurt;
• De toegang is kosteloos;
• De groepsgrootte kan variëren, waarbij de kosten van de activiteiten in verhouding staan tot de groepsgrootte en type
activiteiten.
• De organisatie van activiteiten wordt in gezamenlijkheid door cliënten en medewerkers uitgevoerd. In ieder geval een
evenredige verdeling tussen cliënten en medewerkers, echter hoe sterker de regie van het organiseren van activiteiten
bij cliënten ligt hoe beter.

Proces
Elke regiomanager zal met cliëntvertegenwoordiging (bijv. RAR, RIBW-kwartiermakers) ten behoeve van de regio bepalen
op welke wijze het budget wordt benut op jaarbasis. Naast de jaarlijkse (verplichte) activiteit is de regio vrij om het
overige budget te benutten, mits dit voldoet aan het gestelde kader.
De activiteiten worden in een activiteitenplan geregistreerd waardoor er een overzicht is van alle georganiseerde activi
teiten, kosten, bezoekers, waardering activiteit door bezoekers, organisatie verdeling cliënten versus medewerkers.

Financiering
• Beschikbaar budget gedeeld door aantal cliënten.
• Budget wordt vervolgens verdeeld over regio’s o.b.v. aantal cliënten.
• Dit ZO-recreatief budget wordt per regio beheerd door de regiomanager

Evalueren
Q1 2018 de werkwijze en output evalueren door afdeling Z&K.

Communicatie:
Afgestemd met Cliëntenraad: Via de Ommekeer en middels afstemming tussen regiomanager en de RAR.
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OPROEP: redactieleden gevraagd
Voor de volgende editie van De Ommekeer zijn wij op zoek naar een of meerdere enthousiaste vrijwilligers om ons
redactieteam aan te vullen! Wij geven de voorkeur aan iemand met een of meer van de volgende kwaliteiten:

     • Fotografie
     • Werken in teamverband
     • Goed kunnen schrijven
     • En vooral HEEL VEEL enthousiasme!!!

Kun jij je vinden in dit profiel, stuur dan een e-mail naar de.ommekeer@ribwavv.nl.
Hopelijk tot snel!

REBUS
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Opblazen
> Hee, wil jij even de ballonnen opblazen?
< Hoe dan? Ik ben door mijn springstof heen!

Trein gemist?
Ken je dat? Je bent zó druk bezig dat je niet in de gaten
hebt dat de trein er is. Gevolg: hij rijdt pal voor je snufferd
weg! Gelukkig hoef ik pas de volgende te hebben.

Klop klop...
> Klop jij nou op mijn bus?
< Dat klopt als een bus!

Pannenkoeken
Hoe bak je pannenkoeken? Nou, je gooit gewoon een
aantal koeken in een aantal pannen en bakt ze stevig aan
elkaar. Voila, pannenkoeken!

OPLOSSING REBUS

Metal
Heavy metalzangers schreeuwen echt niet alleen maar. Ze
slapen ook wel eens.

Blije woordspelingen van Ischa Bijl

Kluiskraak
Argh! Twintig staven dynamiet en nóg is die kluis niet ge
kraakt! Dat doet de deur dicht...

6



7



Eric's gedichten
Meer van Verdriet
ik heb geen ene functie
ik heb geen enkel doel
ik heb ook nog geen zin meer
goh, wat heb ik toch een boel
ik heb een flinke stoornis
en ik heb een pil
die pil maakt alles rustig
en oppervlakkig stil
maar van binnen borrelt
een triest meer van verdriet
de oase van ellende
waarin mijn spiegelbeeld verschiet
dol van angst naar moedeloos
radeloos
abrikoos

Mandarijntjes
mandarijntjes, mandarijntjes
net sinaasappels maar dan fijntjes
je slaat er niet makkelijk een ruit mee in
maar dat is ook geen fijne handeling

Waterzooi
een meer is niets minder
dan een vijver of ven
een ronde rivier
poel, plas of bassin
versmolten groep wadden
zelfs met min drie
gespleten in tweeën
maar da besta nie
want in correct a-b-zee
stroomt alles tezamen
telt iedereen mee
uiteindelijk is water
een klein stuk oceaan
of anders aaneindelijk
heel groot oceuit

Bier
lamme goedzak
op het terras
vul je mijn geest
leeg ik mijn glas
nooit zou ik je
ooit vergeten
als ik geheel
onthouder was

Auto
het nachtzicht af
de lampen aan
kijkend hoever
ik ben gegaan
niet zonder brokken
of grootheidswaan
zoen ik de vluchtstrook
van het bestaan
 
Me Neer
eer en ik
kick op mezelf
hoef niet weg
of op vakantie
ergens heen
ver van hier
blijkbaar nergens
binnenkort landen
schepen roekeloos
laten verbranden
want in gedachten
vier ik feest
ben ik al lang uit
varen geweest
stijg ik op
in wolken rook
geloof ik het
nog bijna ook

Los
los van elk verlangen
los van de grond
kuste ik jouw wangen
en keek doelloos in het rond
verstrooid als in gedachten
alsof ik nooit bestond
tot het ogenblik waarop mijn zoen
jouw lippen vond
met jouw zachte adem
vervulde elke zucht
en liet mijn wereld draaien
in een hemelsblauwe lucht

De Liefde
de liefde is als een oude trui
lekker, wijds en toch als gegoten
de liefde draagt zich zonder gêne
tijdloos, open en vastbesloten
de liefde kent meerdere vormen
eerlijk, warm maar ook gekreukt
mijn liefde ligt veilig opgeborgen
in de kast, omdat het ding zo jeukt
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Buiten schijnt de zon
Buiten schijnt de zon. Een koolmeesje zit op mijn kleine stadsbalkon. Zomaar even. Ik woon op mezelf, midden in het
centrum van Arnhem. Ik vind het moeilijk om niet te werken. Binnen zitten met een uitkering is minder tegenstrijdig dan
het woord uitkering doet vermoeden. Of je moet het lezen als uit-de-maatschappij-kering. Het is hartje zomer en er is heel
wat te doen buiten. Ik hoor een omroeper in de verte tegen een achtergrond van mensenruis.

Toen ik nog met Nienke verkeerde, sliep ik vaak bij haar op de Saksen Weimar- kazerne. Dit voormalige soldatenverblijf
ligt direct naast Hoogte 80, min of meer het hoogste punt van Arnhem. Bovenop deze heuvel ligt een groot stenen
kompas wat de ligging van andere steden aangeeft. Wanneer je daar op dat kleine monument zit, hoor je Arnhem
ademen. De ruis van de mensen. Bedrijvigheid. Ik slaap veel. Bed-ijverigheid. Haast symbolisch landt er een witte duif op
mijn balkon.

Ik kan mijzelf behoorlijk goed kwijt zijn de laatste tijd. Als een volslagen vreemde in mijn twee meter grote mannenlichaam.
Behalve dat ik nogal eens doordraaf in het analyseren van mijn gedachten, vind ik enkel mijn eigen lichaam al ernstig
wennen. Het is een mooi lichaam, goed sterk ook, maar ik voel me alles behalve die man in de spiegel. Doorgaans leeg,
verdwaald, miezerig, bang en verdrietig. Ik zou dat niet moeten zijn. De zon schijnt verdomme!

De omroeper galmt nu als in een zwembad. Waarom ben ik in vredesnaam bang om de deur uit te gaan? Eerder dacht
ik dat ik gewoon een luie flikker was, een verwende zeiksnor, het prinsje op de erwt, maar nu twijfel ik zelfs daaraan. Het
dagelijkse gejank, het verkrampte getril en die godvergeten moeheid is niet meer vol te houden. Ben ik geestelijk niet in
orde? Zouden de jagers en verzamelaars daar vroeger ook last van gehad hebben? Een hoog sensitieve holbewoner
met een burn-out en ADD? In wat een luxe leef ik eigenlijk? Ik kan hier tenslotte zomaar verknipt en terneergeslagen zitten
wezen.
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ZO ambassadeurs 7 maart
Je ziet het al aan de reacties op de flap, het was een bijzondere middag! Vier keer per jaar komen de ZO ambassadeurs
uit alle regio’s bij elkaar. Eerst wordt er iets verteld vanuit ZO centraal bureau, daarna mogen de regio’s de bijeenkomsten
invullen. Deze keer hebben regio Velp en Dieren dat gedaan.
 
We zijn gestart met het “spel” over de streep. Dat was bijzonder! Er werden dingen genoemd en als je je daarin kon
vinden ging je over de streep. De mensen aan de andere kant toonden dan een teken van respect, dat voelde goed!
Een vraag was bijvoorbeeld of je het spannend vond om nieuwe mensen te ontmoeten of nieuwe dingen te gaan doen.
Een aantal mensen staken over, het is ook fijn om te zien dat je in zulke dingen niet alleen bent!
 
Na een korte pauze gingen we verder met workshops. In de eerste ronden hebben we gehoord hoe de ZO wordt aan
gepakt in Velp en we hebben gepraat over mensen betrekken bij ZO. Daarna kwamen met de hele groep bij elkaar en
hebben we geoefend met zingen en ademhalen, je merkte al meteen verschil als je op je ademhaling let.
 
We eindigden met een lezing over stigma, er kwamen mooie gesprekken op gang. Misschien ook een onderwerp om
als ZO ambassadeurs mee aan de slag te gaan in de regio’s. Er was ook nog iemand die voor de innerlijke mens zorgde
met allerlei lekkere dingen, iedereen kreeg een pakketje mee naar huis.
 
Wil je ook bij deze middagen zijn? Meld je dan aan in je regio als ZO ambassadeur.
De volgende bijeenkomsten zijn op:
donderdag 8 juni van 13.30u tot 16.00u,
dinsdag 12 september van 13.30u tot 16.00u en
donderdag 14 december van 13.30u tot 16.00u.
 
De bijeenkomsten zijn de in Weerd in Arnhem maar hou je mail goed in de gaten voor de laatste details.
Zorg ervoor dat je emailadres bekend is bij ons, je kan mailen naar zo@ribwavv.nl
 
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie en inspirerende middag!
Evelien, ZO centraal bureau
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ZO Alweer een nieuw jaar
We hebben 2016 inmiddels ver achter ons gelaten. Binnen
de ZO hebben we het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in
aanbieden van onze trainingen, zoveel mogelijk in de regio’s
zelf.
 
Inmiddels is er in veel regio’s een of meerdere keren de WRAP
gegeven. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan,
een training die je in 8 bijeenkomsten uitnodigt bezig te gaan
met de vraag: “Hoe plan ik mijn leven goed, hoe zorg ik goed
voor mezelf en blijf of kom in (weer) in balans?”
 
Ook onze basistraining Herstel-Op-Stap is of wordt gegeven
in een aantal regio’s. Bij deze training die 12 bijeenkomsten
telt, ligt de nadruk op uitwisselen van en werken met ervarin
gen rondom verschillende herstel onderwerpen, zoals dro
men en talenten, maar ook rouw en verlies.
 
Ook dit jaar willen we vanuit ZO graag dichtbij en samen met
cliënten en medewerkers werken aan herstel. ZO betekent
Zelf en Ontwikkeling. Deze begrippen vormen ons funda
ment: herstel gaat over jezelf en jouw persoonlijke ontwikke
ling. De ZO is er voor jou om dingen te leren, om iets te halen,
om in beweging te komen en stappen te zetten richting jouw
eigen wensen in je leven..

 
We nodigen je uit om onze trainingen hiervoor te gebruiken!
 
Omdat er veel werk te doen is, zijn we blij ons huidige team uit te kunnen breiden met twee nieuwe medewerkers. Met
hen willen we ervoor zorgen dat de ondersteuning vooral richting de ZO ambassadeurs en de vrijwillige kwartiermakers
verder vorm gaat krijgen.
 
Wil je graag deelnemen aan 1 van onze trainingen?
Heb je vragen over het ZO ambassadeurschap of kwartiermaken?
Heb je goede ideeën rondom herstel en ontwikkeling?
 
Mail naar zo@ribwavv.nl of bel 026 - 442 4236 en vraag naar Evelien of Josephine.

14



Oproep cliëntenpanel
Vind je het leuk om mee te denken in beleid? Om je
verhaal te vertellen op een congres? Of jouw ervarin
gen te delen? Meld je dan nu aan voor het cliënten
panel. Om het perspectief van cliënten echt te kunnen
benutten en structureel te betrekken bij het ontwikkelen
van nieuw beleid hebben we jullie hulp hard nodig. Je
kunt dan bijvoorbeeld denken aan (beleids)overleg
gen, specifieke thema’s, cursussen of trainingen of het
vertellen van je eigen verhaal (aan andere cliënten of
andere organisaties en/of tijdens congressen). Graag
zouden we een groep samenstellen met cliënten en
ervaringsdeskundig medewerkers die we kunnen be
naderen voor een overleg of bijeenkomst. Jij geeft aan
waar je interesses en ervaringen liggen.
 

Over welke onderwerpen denk je graag mee of waar kun je goed over vertellen? Ook geef je aan ons door hoeveel tijd
je hiervoor beschikbaar hebt. Op het moment dat we jouw hulp goed kunnen gebruiken benaderen we je en kun jij
beslissen of je wilt deelnemen. Deelnemers ontvangen een reiskostenvergoeding.
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Indien onbestelbaar retour:
Velperweg 11  6824 BC  Arnhem

www.editoo.nl


